คานา
การจัด ท าแผนปฏิบัติ ก ารประจ าปี ๒๕๖๐ ขอองค์ ก ารสะพานปลา ได้ จัด ขึน้ ภายใต้
แนวทางการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล หรื อยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์กบั ยุทธศาสตร์ องค์การสะพานปลา ทังนี
้ ้เพื่อให้ การดาเนินขององค์การสะพานปลาใน
ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ มี แ ผนงานและโครงการ ที่ สามารถขับเคลื่อ นนโยบายของรั ฐ บาลได้ อ ย่างเป็ น
รูปธรรม สามารถก่อให้ เกิดประโยชน์ทงในส่
ั ้ วนของการดาเนินงานขององค์การสะพานปลาเอง ในส่วนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
ทัง้ นี อ้ งค์ ก ารสะพานปลาได้ ร วบรวมโครงการภายใต้ แ ผนงานและยุท ธศาสตร์ จ าก
หน่วยงานทุกฝ่ ายจัดทาเป็ นแผนปฏิบตั ิการประจาปี ๒๕๖๐ รวมจานวน ๑๕ โครงการ ดังมีรายละเอียด
ปรากฏในแผนปฏิบตั ิการประจาปี ๒๕๖๐
สานักงานยุทธศาสตร์ และแผนงาน

๑

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ ท่ ี ๑ พัฒนาการตลาดสินค้ าสัตว์ นา้ ให้ ได้ มาตรฐาน
แผนงานยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตลาดสัตว์ นา้ สะพานปลาและ
ท่ าเทียบเรือประมง
๑) โครงการก่อสร้ างโรงคลุมสุขอนามัยท่าเทียบเรื อประมงชุมพร
๒) โครงการพัฒนาเครื่ องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น ้า
แผนงานส่ งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยการขนถ่ ายสัตว์ นา้
๑) โครงการฝึ กอบรมความรู้ด้านมาตรฐานสุขอนามัยท่าเทียบเรื อประมง
สะพานปลา กิจการแพปลาหรื อตลาดกลางซื ้อขาย สัตว์น ้า และการดูแลรักษา
สัตว์น ้า
กลยุทธ์ ท่ ี ๒ ส่ งเสริมการทาประมงอย่ างถูกกฎหมายและยั่งยืน
แผนงานให้ ความรู้การทาประมงอย่ างถูกกฏหมาย/ยั่งยืน
๑) โครงการฝึ กอบรมส่งเสริ มความรู้การทาประมงอย่างถูกกฎหมายและยัง่ ยืน
๒) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
(อนุรักษ์ สตั ว์น ้า)
แผนงานพัฒนาระบบการตรวจสอบย้ อนกลับสัตว์ นา้
๑) โครงการจัดทาแอพพลิเคชัน่ ออกหนังสือกากับการซื ้อขายและตรวจสอบ
ย้ อนกลับที่มาสินค้ าสัตว์น ้า (FMO e-MCPD Application)
กลยุทธ์ ท่ ี ๓ เสริมสร้ างสังคมประมงไทยให้ เข้ มแข็ง
แผนงานส่ งเสริมอาชีพและสวัสดิการแก่ ชาวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
๑) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ปี 2560(สินเชื่อประมง)

หน้ า
๔
๙

๑๐
๑๔
๑๗

๒๒
๒๓
๒๗
๓๖
๓๗

๔๑
๔๕

๒

สารบัญ
กลยุทธ์ ท่ ี ๔ เพิ่มประสิทธิภาพใน การดาเนินธุรกิจ
แผนงานจาหน่ ายสินค้ าและผลิตภัณฑ์ สัตว์ นา้ แปรรูป
๑) โครงการจัตจุ กั รสะพานปลา ๒๕๖๐
กลยุทธ์ ท่ ี ๕ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
แผนงานจัดทาแผนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑) โครงการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของพนักงานองค์การสะพานปลา
๒) โครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานองค์การสะพานปลา
แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการ(MIS)
๑) โครงการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบสมรรถนะในการ
ทางาน
๒) โครงการจัดทาแผนบริ หารความเสีย่ งด้ านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
แผนงานประยุกต์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ เี หมาะสมเข้ ากับการบริหาร
จัดการองค์ กร
๑) โครงการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
๒) แผนปฏิบตั ิการควบคุมภายใน ประจาปี ๒๕๖๐
๓) แผนตรวจสอบภายใน ประจาปี ๒๕๖๐

๔๘

๔๙
๕๑
๕๓
๖๐
๖๓
๖๕

๗๐
๗๒
๗๖

๓

บทที่ ๑
บทนา

บทที่ ๑

ตามที่รัฐบาลได้ มีนโยบายการขับเคลือ่ นประเทศไทยโดยได้ มีการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติ
๒๐ ปี ขึ ้น พร้ อมทังให้
้ ทกุ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดทายุทธศาสตร์ การดาเนินงานของหน่วยงานให้
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทกุ หน่วยงานมีการดาเนินการที่มีความเชื่อมโยงหรื อ
อุปกรณ์ร่วมกันเพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อประเทศชาติอนั จะนาประเทศไปสู่
วิสยั ทัศน์ของรัฐบาล คือ มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ๒๕๖๐องค์ การสะพานปลาจึงได้ ดาเนินการภายใต้
นโยบายรัฐบาล โดยการจัดทายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและโครงการให้ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ของชาติ ๒๐ ปี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี ้
๑. ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี ประกอบด้ วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริ หารจัดการภาครัฐ
๒. ยุทธศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้ วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้ า
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริ หารจัดการภาครัฐ
สาหรับการจัดทายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและโครงการต่างๆขององค์การสะพาน
ปลา ได้ ดาเนินการโดยเชื่อมโยงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กับยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ดังนี ้
วิสัยทัศน์
“ ศูนย์ กลางตลาดสัตว์ นา้ และผลิตภัณฑ์ ประมงไทยมาตรฐานสากล”
พันธกิจ
๑. ให้ บริการตลาดสินค้ าสัตว์ นา้ ที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็ นธรรม
โดยจัดให้ มีสถานที่ขนถ่ายและจาหน่ายสัตว์น ้าที่ได้ มาตรฐานสุขอนามัย รวมถึงระบบตลาดที่เป็ นธรรม
พร้ อมสิง่ อานวยความสะดวกที่จาเป็ น เพื่อให้ บริ การแก่ชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริ โภค
๒. ส่ งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง
เป็ นการช่วยเหลือโดยใช้ เงินทุนส่งเสริ มการประมง เพื่อส่งเสริ มฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และ
บูรณะหมู่บ้านประมง รวมถึง สนับ สนุน เงิน ทุนในการด าเนิ นงานให้ กับสถาบันการประมงต่างๆ การ
สนับสนุนงานวิจยั ด้ านประมง และการให้ ทนุ การศึกษาแก่บุตรชาวประมง
๓. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารฐานะการเงิ น ที่ ม่ ั น คงขององค์ ก รโดยการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการหารายได้ จากการดาเนินงานตามภารกิจ และการบริ หารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ เกิด
ประโยชน์
๔

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยการเพิ่มขีดความสามารถบริ หารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ องค์ การสะพานปลา ประกอบด้ วย ๒ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
๑. พัฒนาตลาดสัตว์ นา้ และผลิตภัณฑ์ ประมงไทยมาตรฐานสากล
การพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล เป็ นยุทธศาสตร์ ที่ม่งุ เน้ น
ในการยกระดับสินค้ าและผลิตภัณฑ์ ประมงไทยสู่มาตรฐานสากลตังแต่
้ ด้านโครงสร้ างพื ้นฐานของตลาด
สัตว์น ้าและท่าเทียบเรื อประมงที่จะต้ องได้ มาตรฐานด้ านสุขอนามัยตลอดจน การขนถ่ายและการดูแลรักษา
สัตว์นา้ ที่จะต้ องได้ ม าตรฐานสุขอนามัยเช่นกัน นอกจากนี ้ยังต้ อ งให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มการทา
ประมงที่ถูกกฏหมายและยั่งยืนตลอดจน เสริ มสร้ างเข็มแข็งให้ แก่ ชาวประมง สถาบันประมง ตลอดจน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ยทุ ธศาสตร์ นี ้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตและยกระดับ
มาตรฐานสินค้ าตามลาดับ
๒. ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์ กร
การยกระดับขีดความสามารถในการบริ หารจัดการองค์กร เป็ นการดาเนินงานใน
เชิงบูรณาการที่จะต้ องยกระดับองค์กรในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การเพิ่มประสิทธิ ภาพในทางธุรกิจ การเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริ หารจัดการองค์กร ซึ่งจะต้ องมีการบริ หารจัดการทังด้
้ านการประยุกต์นวัตกรรมที่
พัฒนาอย่างรวดเร็ วที่เหมาะสมกับองค์ กร การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ อ ย่างมี ประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิ ผล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ์ องค์กร การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพทาง
ธุรกิจขององค์กร ในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ กบั การจัดเก็บรายได้ เป็ นต้ น
ยุทธศาสตร์ องค์ การสะพานปลา ประกอบด้ วย ๕ กลยุทธ์ ดังนี ้
๑. ยุทธศาสตร์ พัฒนาตลาดสัตว์ นา้ และผลิตภัณฑ์ ประมงไทยมาตรฐานสากล
๑) กลยุทธ์ พฒ
ั นาตลาดสัตว์น ้าให้ ได้ มาตรฐาน
๒) กลยุทธ์ สง่ เสริ มการทาประมงอย่างถูกกฎหมายและยัง่ ยืน
๓) กลยุทธ์ เสริ มสร้ างสังคมประมงไทยให้ เข้ มแข็ง
๒. ยุทธศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์ กร
๑. กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
๒. กลยุทธ์ เพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารจัดการ

๕

๖

๗

บทที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๐
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ๒๕๖๐ ขององค์การสะพานปลา มีแผนงาน/โครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ รวม ๑๕ โครงการ ดังนี ้
๑. ยุทธศาสตร์ พัฒนาตลาดสัตว์ นา้ และผลิตภัณฑ์ ประมงไทยมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ ท่ ี ๑ พัฒนาตลาดสัตว์น ้าให้ ได้ มาตรฐาน
การพัฒนาการตลาดสัตว์น ้า จัดเป็ นภารกิจหลักขององค์การสะพานปลา ซึง่ ได้ มีการ
ดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีในปั จจุบนั ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้ อมอยู่ตลอดเวลาทา
ให้ องค์การสะพานปลาต้ องปรับแผนการดาเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ ดงั กล่าว โดยการพัฒนาอาจ
แยกได้ เป็ นสองส่วนใหญ่ๆ ได้ แก่ การพัฒนาสิง่ ปลูกสร้ าง สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ หรื อด้ าน hardware
และการพัฒนาด้ านการบริ หารจัดการระบบตลาด ตลอดจนระบบข้ อมูลข่าวสารต่างๆหรื อ software โดย
องค์ ก ารสะพานปลาได้ กาหนดแผนงานและโครงการในปี ๒๕๖๐ ประกอบด้ ว ย ๒ แผนงาน รวม ๓
โครงการ รายละเอียดดังนี ้
๑.๑ แผนงานยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตลาดสัตว์ นา้ สะพานปลาและท่ าเทียบ
เรือประมง
๑) โครงการก่อสร้ างโรงคลุมสุขอนามัยท่าเทียบเรื อประมงชุมพร
๒) โครงการพัฒนาเครื่ องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น ้า
๑.๒ แผนงานส่ งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยการขนถ่ ายสัตว์ นา้
๑) โครงการฝึ กอบรมความรู้ด้านมาตรฐานสุขอนามัยท่าเทียบเรื อประมง
สะพานปลา กิจการแพปลาหรือ ตลาดกลางซื ้อขาย สัตว์น ้า และการดูแลรักษาสัตว์น ้า
กลยุทธ์ ท่ ี ๒ ส่ งเสริมการทาประมงอย่ างถูกกฎหมายและยั่งยืน
เพื่อส่งเสริ มการทาประมงถูกกฎหมาย สูค่ วามอย่างยัง่ ยืน พร้ อมลดปั ญหา สร้ างภาพลักษณ์
โครงการนี ้จะเป็ นการพัฒนาความรู้ ยกระดับให้ กับกลุม่ เป้าหมายให้ เล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็ น
ของกฎหมาย โทษ ข้ อกาหนดและประโยชน์ต่างๆ จากพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ พระราช
กาหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เป็ นการปรับเปลีย่ น พัฒนา ยกระดับ สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมง
ให้ เป็ นสถานที่ขนถ่ายสินค้ าสัตว์น ้าที่ได้ มาตรฐาน EU โดยมุ่งหวังให้ สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมง
ขององค์ การสะพานปลาทุก เป็ นที่ย อมรั บทัง้ ตลาดส่ง ออกและผู้บริ โภคภายในประเทศ ประกอบด้ ว ย
๒ แผนงาน รวม ๓ โครงการ
๒.๑ แผนงานให้ ความรู้การทาประมงอย่ างถูกกฏหมายและยั่งยืน
๑) โครงการฝึ กอบรมส่งเสริ มความรู้การทาประมงถูกกฎหมาย
๒) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม (อนุรักษ์ สตั ว์
น ้า)
๘

๒.๒ แผนงานพัฒนาระบบการตรวจสอบย้ อนกลับสัตว์ นา้
๑) โครงการจัดทาแอพพลิเคชัน่ ออกหนังสือกากับการซื ้อขายและตรวจสอบย้ อนกลับที่มา
สินค้ าสัตว์น ้า (FMO e-MCPD Application)
กลยุทธ์ ท่ ี ๓ เสริมสร้ างสังคมประมงไทยให้ เข้ มแข็ง
เป็ นหนึง่ ในวัตถุประสงค์การดาเนินงานที่กาหนดในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพ
ปลา พ.ศ.๒๔๙๖ ได้ แก่ การจัดส่งเสริ มฐานะ สวัสดิการหรื ออาชีพของชาวประมง จัดเป็ นภารกิจเชิงสังคม
ซึ่ง องค์ ก ารสะพานปลาให้ ค วามส าคัญ และด าเนิ น การมาอย่า งต่อ เนื่ อ ง ทัง้ กั บ กลุ่ม ชาวประมงและ
ผู้ประกอบการธุรกิจประมงต่างๆ รายละเอียด ดังนี ้
๓.๑ แผนงานส่ งเสริมอาชีพและสวัสดิการแก่ ชาวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
๑.โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ปี ๒๕๖๐(สินเชื่อประมง)
กลยุทธ์ ท่ ี ๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
จากการที่รายได้ หลักจากการดาเนินงานด้ านการให้ บริ การสถานที่ขนถ่ายและจาหน่าย
สัตว์น ้ามีแนวโน้ มลดลงตามภาวะประมงในสถานการณ์ปัจจุบนั ทาให้ องค์การสะพานปลาต้ องกาหนดกล
ยุทธ์ ในการหารายได้ เพิ่มจากกิจกรรมอื่นๆ ในธุ รกิ จที่เกี่ ยวเนื่อ งกับอุตสาหกรรมประมงในบริ เวณพื ้นที่
สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงต่างๆ เช่น ก่อสร้ างอาคารแพปลา , ให้ เช่าพื ้นที่แปรรู ปสินค้ าสัตว์น ้า
และเช่าพืน้ ที่โรงนา้ แข็งสาหรั บรั กษาคุณภาพสัตว์ น ้า โดยกาหนดแผนงานและโครงการภายใต้ กลยุทธ์
รายละเอียด ดังนี ้
๔.๑ แผนงานจาหน่ ายสินค้ าและผลิตภัณฑ์ สัตว์ นา้ แปรรูป
๑) โครงการจัตจุ กั รสะพานปลา ๒๕๖๐
กลยุทธ์ ท่ ี ๕ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
เป็ นการดาเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามพันธกิจให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้นและ
เป็ นไปตามนโยบายที่กระทรวงการคลังกาหนดรายละเอียด ดังนี ้
๕.๑ แผนงานจัดทาแผนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑) โครงการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ของพนักงานองค์การสะพานปลา
๒) โครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานองค์การสะพานปลา
๕.๒ แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการ(MIS)
๑) โครงการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบสมรรถนะในการทางาน
๒) โครงการจัดทาแผนบริ หารความเสีย่ งด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๓ แผนงานประยุกต์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ เี หมาะสมเข้ ากับการบริหาร
จัดการองค์ กร
๑)โครงการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
๒) แผนปฏิบตั ิการควบคุมภายใน ประจาปี ๒๕๖๐
๙

๓) แผนตรวจสอบภายใน ประจาปี ๒๕๖๐

๑๐

๑๑

แผนปฏิบัติการองค์ การสะพานปลา ประจาปี ๒๕๖๐
โครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ๒๕๖๐

ลักษณะภารกิจงาน

กลยุทธ์ ท่ ี ๑ พัฒนาการตลาดสินค้ าสัตว์ นา้ ให้ ได้ มาตรฐาน
๑.โครงการก่อสร้ างโรงคลุมสุขอนามัยท่าเทียบเรื อประมงชุมพร
๒.โครงการพัฒนาเครื่ องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น ้า
๓.โครงการฝึ กอบรมความรู้ด้านมาตรฐานสุขอนามัยท่าเทียบเรื อประมง
สะพานปลา กิจการแพปลาหรื อตลาดกลางซื ้อขาย สัตว์น ้า และการดูแล
รักษาสัตว์น ้า

งานสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรื อประมง
งานสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรื อประมง
งานสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรื อประมง

กลยุทธ์ ท่ ี ๒ ส่ งเสริมการทาประมงอย่ างถูกกฎหมายและยั่งยืน
๑.โครงการฝึ กอบรมส่งเสริมความรู้การทาประมงอย่างถูกกฎหมายและ
ยัง่ ยืน
๒. โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม (อนุรักษ์ สตั ว์น ้า)
๓.โครงการจัดทาแอพพลิเคชัน่ ออกหนังสือกากับการซื ้อขายและ
ตรวจสอบย้ อนกลับที่มาสินค้ าสัตว์น ้า (FMO e-MCPD Application)

งานป้องกันการทาประมงผิดกฏหมาย(IUU
Fishing)
งานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
(CSR)
งานตรวจสอบที่มาของสัตว์น ้า(traceability)

กลยุทธ์ ท่ ี ๓ เสริมสร้ างสังคมประมงไทยให้ เข้ มแข็ง
๑. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ปี ๒๕๖๐(สินเชื่อประมง)

งานส่งเสริมการประมง

กลยุทธ์ ท่ ี ๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
๑.โครงการจัตจุ กั รสะพานปลา ๒๕๖๐

งานด้ านธุรกิจ

กลยุทธ์ ท่ ี ๕ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
๑.โครงการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและคุณสมบัติ
ฯ
๒.โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้ างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
๓.โครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานองค์การสะพานปลา
๔.โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนระบบสมรรถนะการทางาน
๕.โครงการแผนบริหารความเสี่ยงด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.แผนปฏิบตั กิ ารควบคุมภายใน ประจาปี ๒๕๖๐
๗.แผนตรวจสอบภายใน ประจาปี ๒๕๖๐

งานตามแผนผออ.ระยะที่ ๒
(Transformation)
งานตามนโยบายกระทรวงการคลัง
งานตามแผนผออ.ระยะที่ ๒
(Transformation)
งานตามแผนผออ.ระยะที่ ๒
(Transformation)
งานตามแผนผออ.ระยะที่ ๒
(Transformation)
งานบริหารจัดการตามบันทึกข้ อตกลง
งานบริหารจัดการตามบันทึกข้ อตกลง

๑๒

บทที่ ๒
รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ ท่ ี ๑
พัฒนาการตลาดสินค้ าสัตว์ นา้ ให้ ได้ มาตรฐาน
รวม ๒ แผนงาน ๓ โครงการ ได้ แก่
๑.๑ แผนงานยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตลาดสัตว์ นา้ สะพานปลาและท่ าเทียบ
เรือประมง
๑) โครงการก่อสร้ างโรงคลุมสุขอนามัยท่าเทียบเรื อประมงชุมพร
๒) โครงการพัฒนาเครื่ องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น ้า
๑.๒ แผนงานส่ งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยการขนถ่ ายสัตว์ นา้
๑)โครงการฝึ กอบรมความรู้ด้านมาตรฐานสุขอนามัยท่าเทียบเรื อประมงสะพานปลา กิจการแพ
ปลาหรื อ ตลาดกลางซื ้อขาย สัตว์น ้า และการดูแลรักษาสัตว์น ้า

๑๓

โครงการก่ อสร้ างโรงคลุมสุขอนามัยท่ าเทียบเรือประมงชุมพร
๑. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ภาวการณ์ ตลาดสินค้ าสัตว์น ้าเริ่ มมีการแข่งขันในตลาดสูงขึ ้น โดยจะเห็นได้ จาก
การที่ประเทศในกลุม่ สหภาพยุโรป (EU) ได้ ให้ ความสาคัญกับที่มาของสัตว์น ้า ไม่ว่าจะเป็ นการจับสัตว์น ้า
การขนถ่าย ความสะอาด สิง่ ปนเปื อ้ นต่างๆ ในสินค้ าสัตว์น ้า ซึง่ ได้ มีมาตรการต่างๆออกมาให้ ประเทศต่างๆ
ที่สง่ สินค้ าสัตว์น ้าออกไปยังกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรป จะต้ องดาเนินการเพื่อให้ สินค้ า สัตว์น ้าของประเทศ
นัน้ ๆ สามารถส่งเข้ าไปจ าหน่ายในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ และขบวนการหนึ่งซึ่งได้ นามาใช้ เป็ น
หลักการหนึ่งในประเทศไทย คือการตรวจสอบสุขอนามัยท่าเทียบเรื อ ประมง ซึ่งจะต้ อ งมี การปรั บปรุ ง
สะพานปลาท่าเทียบเรื อต่างๆให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสหภาพยุโรป
ท่าเทียบเรื อประมงชุมพร เป็ นท่าเทียบเรื ออีกแห่งหนึ่งที่จะต้ องทาการปรับปรุ งสุขอนามัย
ในเรื่ อ งตางๆ ตามหลักเกณฑ์ให้ ดีขึน้ แต่ขณะเดียวกัน ด้ วยสภาพของท่าเทียบเรื อ ประมงชุมพรมี ระยะ
เวลานาน มี สภาพทรุ ดโทรม และไม่ถูกตามสุขอนามัย โดยโครงสร้ างปรับปรุ งพื ้นฐานท่าเทียบเรื อประมง
ชุมพร เพื่อปรับปรุ งโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น โรงคลุมสัตว์น ้าส่วนขยาย, งานถนนคสล.พร้ อมรางระบายน ้า,
สะพานจอดพักเรื อ และป้อมยามรั กษาการ เป็ นต้ น โดยเป็ นการสนับสนุนการส่งออกสินค้ าสัตว์ น ้ายัง
ชาวประมงของจังหวัดชุมพรและพื ้นที่ใกล้ เคียง และสร้ างรายได้ ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ
๒. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑. เพื่ อ พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบโครงสร้ างพื น้ ฐานของท่ า เที ย บเรื อ ประมงให้ ถู ก
สุขลักษณะและสุขอนามัย
๒. เพื่อเป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสันโดยการสร้
้
างงานจากการจ้ างงานในโครงการ
และในระยะยาวจะมีการจ้ างงานเพิ่มขึน้ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ อ งกับการประมง ซึ่งท่าเทียบเรื อ ประมงชุมพร
จัดเป็ นศูนย์กลางของธุรกิจประมงในภาคใต้ ตอนบนแห่งหนึง่
๓. เพื่อสร้ างรากฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยการแก้ ปัญหา
ที่ทา่ เทียบเรื อประมง อันเป็ นจุดเชื่อมต่อที่สาคัญระหว่างชาวประมง ผู้แปรรูป และผู้สง่ ออก
๔. เพื่อปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อ มโดยรอบพื ้นที่โครงการให้ มีมาตรฐานเหมาะสมกับชี วิต
ความเป็ นอยูข่ องประชาชน
๕. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรผู้ป ฏิ บัติ ง านและผู้ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ ง
สุขลักษณะการดูแลรักษาสัตว์น ้า
๖. เพื่อให้ มีระบบการจัดการดูแลรักษาสัตว์น ้าที่สะพานปลาที่ดีและถูกต้ องเหมาะสม
๓. เป้าหมายโครงการ
ท่าเทียบเรื อประมงชุมพรก่อสร้ างโรงคลุมสุขอนามัยท่าเทียบเรื อประมงชุมพร
๑๔

๔. พืน้ ที่และขอบเขตของการดาเนินการ
พื ้นที่บริ เวณท่าเทียบเรื อประมงชุมพร ๔๐๐ หมู่ ๘ ตาบลปากน ้า อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
๕. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตังแต่
้ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (ระยะเวลา ๑ ปี )
๖. งบประมาณโครงการ
ลาดับ
รายการ
๑ โรงคลุมสัตว์น ้าส่วนขยายใหม่พร้ อมรางระบายน ้า เป็ นเงิน
๒ ลานจอดรถ คสล.พร้ อมท่อระบายน ้า เป็ นเงิน
รวมเป็ นเงิน
๗. แผนการดาเนินงาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จานวนเงิน
๘,๑๙๐,๕๐๗
๑๑,๗๔๘,๖๒๕
๑๙,๙๓๙,๑๓๒

ดาเนินการสารวจ ออกแบบพื ้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมง
ประเมินค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานโครงการ
ดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างตามระเบียบพัสดุ
ดาเนินการ ซ่อมแซมสิง่ ปลูกสร้ าง และโครงสร้ างพื ้นฐาน
ติดตามและประเมินผล

๘. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ
๑. ลดปั ญ หาการส่ง ออกสิน ค้ า สัตว์ น ้า เนื่อ งจากปั จจุ บันสินค้ าสัตว์ น า้ จัดเป็ นสินค้ า
ส่งออกที่ทารายได้ เงินตราต่างประเทศได้ ในอันดับต้ น ๆ และวัตถุประสงค์ของโครงการก็ม่งุ เน้ นจะพั ฒนา
คุณภาพสินค้ าสัตว์น ้าส่งออกให้ เป็ นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ ลดปั ญหาการส่งคืนสินค้ า หรื อ การ
กีดกันสินค้ าจากประเทศไทยอันมีสาเหตุมาจากคุณภาพสินค้ าไม่ได้ มาตรฐานตามข้ อกาหนดของประเทศผู้
นาเข้ า
๒. เพิ่มมูลค่าให้ กับสินค้ าสัตว์น ้า (Value Added) การปรับปรุ งสุขอนามัยของท่าเทียบ
เรื อประมงชุมพร มีผลให้ การขนถ่ายสัตว์น ้ามีความสะดวก รวดเร็ ว คุณภาพของสินค้ าสัตว์น ้าดีขึ ้น จาก
สภาพความสดของสินค้ าทาให้ จาหน่ายได้ ราคาดี
๓. เป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิ จ โดยก่อ ให้ เกิ ดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่อ งทางการ
ประมง ได้ แก่ ห้ องเย็น โรงน ้าแข็ง โรงงานแปรรูป อู่เรื อ คานเรื อ เป็ นต้ น ตลอดจนมีการใช้ จ่ายเงินเพื่อ
จัดซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์และเครื่ องอุปโภค บริ โภค ในการทาประมง

๑๕

๙. ผลตอบแทนทางสังคม
เป็ นตัวชี ้วัดผลตอบแทนของโครงการที่คอ่ นข้ างชัดเจนอีกประการหนึง่ ซึง่ แม้ วา่ ไม่สามารถ
ประเมินเป็ นตัวเลขได้ ชดั เจน เนื่องจากเป็ นผลกระทบต่อภาพรวมของทังประเทศ
้
แต่สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
๑. ก่อให้ เกิดการจ้ างแรงงานในท้ องถิ่นมากยิ่งขึ ้น ลดปั ญหาการว่างงาน
๒. ผู้บริ โภคภายในประเทศได้ บริ โภคสินค้ าสัตว์น ้าที่มีคุณภาพดีขึ ้น เป็ นการส่งเสริ มแผน
มัน่ คงทางอาหารเพื่อสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
๓. ลดปั ญหาสิ่งแวดล้ อม เนื่องจากมีการจัดการเรื่ อ งระบบบาบัดน ้าเสีย และกาจัดขยะ
อย่างมีมาตรฐาน
๔. ชาวประมงในพื ้นที่จงั หวัดชุมพร และจังหวัดใกล้ เคียง สามารถนาเรื อประมงเข้ ามาขน
ถ่ายสัตว์น ้าใกล้ บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปดูแลสัตว์น ้าในจังหวัดอื่น เป็ นการลดค่าใช้ จ่ายและปั ญหาครอบครัว
๑๐. ความพร้ อมของโครงการ
๑. พื ้นที่ของโครงการเป็ นพื ้นที่ที่มีการให้ บริ การขนถ่ายสินค้ าสัตว์น ้าให้ กับชาวประมงอยู่
แล้ ว โดยในส่วนที่ทาการปรับปรุงได้ มีการจัดเตรี ยมพื ้นที่สารองเพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาในการประกอบธุรกิ จ
๒. การปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรื อประมงชุมพร เป็ นโครงการที่องค์การสะพานปลา
กาหนดไว้ ในแผนการดาเนินงานอยู่แล้ ว แต่เนื่อ งจากเป็ นโครงการที่ใช้ งบประมาณสูง ทาให้ ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ในส่วนของการจัด เตรี ยมแบบก่อ สร้ าง การกาหนดแนวทางดาเนินการต่าง ๆ จึงมี ก าร
เตรี ยมพร้ อมไว้ แล้ วทังหมด
้
๓. ได้ รับความร่วมมือจากชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจในพื ้นที่ ตลอดจนหน่ายราชการ
ในจังหวัดชุมพรเป็ นอย่างดีและได้ บรรจุไว้ ในแผนยุทธศาสตร์ ของกลุม่ จังหวัด เนื่องจากอุตสาหกรรมประมง
จัดเป็ นแหล่งรายได้ หลักของจังหวัดชุมพร
๑๐. ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมและชุมชน
ในระหว่างการดาเนินงานปรั บปรุ งสิ่งก่อสร้ างนัน้ กิจกรรมต่าง ๆ จะมีผลต่อ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้ อ มบ้ าง อันเป็ นสภาพทั่ว ไปของการก่ อ สร้ าง อย่างไรก็ ต ามบริ ษัท ผู้รั บเหมาก่อ สร้ างจะต้ อ ง
ดาเนินการต่าง ๆ ตามข้ อบังคับของราชการในอันที่จะควบคุมและลดผลกระทบต่างๆ ประกอบกับท่าเทียบ
เรื อประมงชุมพร จัดเป็ นแหล่งธุรกิจที่สาคัญแห่งหนึง่ ของจังหวัด ก่อให้ เกิดการจ้ างงาน และธุรกิจต่อเนื่อง
มากมาย การปรับปรุ งพื ้นที่จึงเท่ากับเป็ นการอานวยความสะดวกให้ กับผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง ซึ่งก็คือ
ประชาชนที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง นอกจากนี ้การปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรื อประมงชุมพร ยังเป็ นการ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เกี่ยวข้ องและประชาชนโดยรอบให้ ดีขึ ้น

๑๖

๑๑. การบริหารจัดการ
การบริ ห ารโครงการในขัน้ ตอนการก่ อ สร้ าง องค์ ก ารสะพานปลาเป็ นผู้ ข อจั ด สรร
งบประมาณ และในฐานะผู้รับผิดชอบพืน้ ที่ดาเนินการ และบริ หารงานท่าเทียบเรื อ โดยจะเป็ นการจ้ าง
เหมาก่อสร้ างทังหมด
้
และทาการแต่งตังวิ
้ ศวกรควบคุมการก่อสร้ างและคณะกรรมการตรวจการจ้ างตาม
ระเบีย บว่า ด้ วยการพัสดุ ปี พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่ อ ควบคุมให้ การดาเนิน งานเป็ นไปตามแบบและภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
๑๒. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยงด้ านการดาเนินงาน : ระยะเวลาการก่อสร้ างตามแผนระยะเวลาหนึ่งปี ในระหว่าง
ก่อสร้ างอาจมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นทาให้ การก่อสร้ างไม่เป็ นไปตามเป้าหมายแผนงาน
๑๓. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม

๒๕๕๙
๒๕๖๐
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย

กค สค กย

สารวจออกแบบก่อสร้ างและประเมิน
ค่าก่อสร้ าง
ประกวดราคาจ้ างเหมา
ลงนามสัญญาก่อสร้ าง
ดาเนินการก่อสร้ าง
ประเมินผลการดาเนินงาน

๑๗

โครงการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ ขนถ่ ายสัตว์ นา้
๑. หลักการและเหตุผล
องค์การสะพานปลา เป็ นรัฐวิสาหกิจที่จัดตังขึ
้ ้นเพื่อการส่งเสริ มอาชีพการประมง และมี
บทบาทที่สาคัญในการส่งเสริ ม และพัฒนาตลาดสัตว์ น ้าของไทย ภารกิจหลักขององค์ การสะพานปลา
ได้ แก่ การให้ บริ การสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมง เพื่ออานวยความสะดวกในการขนถ่ ายสินค้ าสัตว์
นา้ จากเรื อ ประมงและเป็ นศูน ย์ กลางจ าหน่า ยสัต ว์ น ้า ปั จ จุ บันมี ก ารจัดตัง้ สะพานปลา และท่าเที ย บ
เรื อประมงตลอดแนวชายฝั่ งทะเล รวมทังสิ
้ ้น ๑๘ แห่ง อย่างไรก็ดี การให้ บริ การขององค์การสะพานปลา
ส่วนใหญ่เป็ นการให้ บริ การในด้ านสถานที่ และสิง่ อานวยความสะดวกเบื ้องต้ น ได้ แก่ ท่าเทียบเรื อ โรงคลุม
คัดเลือ กสัตว์ นา้ ลานจอดรถ ระบบระบายน ้า อาคารสานักงาน ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ แต่การ
ให้ บริ การเครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องทุน่ แรงต่างๆ ยังค่อนข้ างจากัด ส่วนใหญ่เป็ นการจัดหามาใช้ งานโดย
ผู้ประกอบการ และชาวประมง ซึ่งในภาพรวมยังอยู่ ในสภาพที่ยงั ไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่เพียงพอที่จะ
รองรั บความต้ องการใช้ งาน ประกอบกับกรมประมงได้ กาหนดกลยุทธ์ ในการพัฒนาและส่งเสริ มการใช้
ทรั พยากรประมงทะเลอย่างรั บผิ ดชอบและยั่งยื นตามแผนแม่บ ทจัด การประมงทะเล โดยมี มาตรการ
ส่งเสริ มการใช้ ทรั พยากรสัตว์ นา้ ที่ จับได้ ให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด ด้ วยการพัฒ นากระบวนการดูแลรั กษา
คุณภาพสัตว์น ้า และส่งเสริ มกิจกรรมลดการสูญเสียของสัตว์น ้าภายหลังการจับตามโครงการการจัดการ
คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น ้าที่สะพานปลา/ท่าเทียบเรื อประมง องค์การสะพานปลาจึงมีแผนที่จะพัฒนาการขน
ถ่ายสัตว์น ้า โดยจัดหาเครื่ องมืออุปกรณ์ และ เครื่ องจักร เครื่ องทุ่นแรงที่มีประสิทธิ ภาพและถูกสุขลักษณะ
เพื่ออานวยความสะดวกในการขนถ่ายและจาหน่าย สัตว์น ้าแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้ มีความ
สะดวก รวดเร็ วและถูกสุขอนามัย ซึ่งจะช่วยให้ คุณภาพสินค้ า สัตว์ น ้าดีขึ ้น สามารถลดความเสียหาย
ในขณะขนถ่ายและลดการปนเปื ้อนของเชื ้อจุลินทรี ย์หรื อสิ่งเจือปนอื่นที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะนาไปสูค่ วาม
เชื่อมัน่ ในมาตรฐานสินค้ าสัตว์น ้า ส่งผลให้ ราคาสัตว์น ้าสูงขึ ้นและเป็ นที่ยอมรับของตลาด โดยเฉพาะตลาด
ต่างประเทศ เช่น ตลาดสหภาพยุโรป ซึง่ มีการส่งเจ้ าหน้ าที่มาตรวจสอบสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมง
เป็ นประจา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการ โดยการจัดให้ บริ การ
เครื่ องมืออุปกรณ์ที่มีความสะอาด ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ในการขนถ่ายและการส่งมอบสินค้ าสัตว์น ้า
๒.๒ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลสัตว์ น ้าที่สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงของ
องค์การสะพานปลา
๒.๓ เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับคุณภาพสัตว์น ้าให้ กบั ผู้บริ โภค และตลาดส่งออก
๒.๔ เพื่อส่งเสริ มการใช้ ทรัพยากรสัตว์น ้าที่จบั ได้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
๑๘

๒.๕ เพื่อลดการสูญเสียของสัตว์น ้าภายหลังการจับ
๓. ลักษณะของโครงการ
๓.๑ เป็ นการยกระดับคุณภาพสินค้ าสัตว์น ้าหลังการจับ โดยการจัดให้ มีอุปกรณ์ เครื่ องใช้
ที่ทนั สมัย ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มความรวดเร็ วในการคัดเลือกและขนถ่ายสัตว์น ้าอัน
จะส่งผลให้ คณ
ุ ภาพสัตว์น ้าและราคาสัตว์น ้าสูงขึ ้น
๓.๒ โครงการจะจัดให้ บริ การอุป กรณ์ และภาชนะสาหรับใช้ ในกระบวนการคัดเลือก และ
ขนถ่ายสัตว์น ้า โดยเป็ นการให้ บริ การฟรี หรื อคิดค่าบริ การในอัตราต่า เพื่อจูงใจให้ มีการใช้ งาน เพื่อสร้ าง
นิสยั ในการดูแลรั กษาคุณ ภาพสัต ว์ นา้ อย่างถูกสุข ลัก ษณะแก่ช าวประมง ผู้ค้ าสัต ว์ น ้า และผู้มีส่ว นใน
กระบวนการขนถ่ายและจาหน่ายสัตว์น ้าทุกขันตอน
้
๔. เป้าหมาย
สะพานปลาและท่าเที ยบเรื อ ประมง จานวน ๑๒ แห่งขององค์ ก ารสะพานปลา ได้ รั บ
เครื่ องมืออุปกรณ์ในการขนถ่ายและดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น ้าตามแผนงาน
๕. สถานที่ดาเนินการ
สะพานปลาและท่าเทียบเรื อ ประมงขององค์ การสะพานปลารวม ๑๒ แห่ง ได้ แก่ ๑.
สะพานปลากรุ ง เทพ ๒.สะพานปลาสมุ ท รสาคร ๓.สะพานปลาสมุ ท รปราการ ๔.สะพานปลา
นครศรี ธรรมราช ๕.ท่าเทียบเรื อประมงชุมพร ๖.ท่าเทียบเรื อประมงสุราษฎร์ ธานี ๗.ท่าเทียบเรื อ ประมง
สงขลา ๒ (ท่า สะอ้ า น) ๘.ท่า เที ย บเรื อ ประมงปั ต ตานี ๙.ท่า เทีย บเรื อ ประมงนราธิ ว าส ๑๐.ท่า เที ย บ
เรื อประมงสตูล ๑๑.ท่าเทียบเรื อประมงภูเก็ต ๑๒.ท่าเทียบเรื อประมงระนอง
๗. งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดินวงเงิน ๑๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๘. รายละเอียดโครงการ
ดาเนินการจัดหาเครื่ องมืออุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวก และดูแลสุขอนามัยใน
กระบวนการ ขนถ่ายสัตว์น ้า เพื่อใช้ งานที่สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงขององค์การสะพานปลา
ดังนี ้
(๑) เครื่ องล้ างกระบะพลาสติก ๓ เครื่ องๆละ ๒ ล้ านบาท
(๒) รถยก ๕ คันๆละ ๗๙๐,๐๐๐ บาท

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท

(๓) รถเข็นสเตนเลส ๑๒๐ คันๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) โต๊ ะคัดเลือกสัตว์น ้า ๒๐๐ ตัวๆ ละ ๒๐,๕๐๐ บาท

๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๙

รวมงบประมาณ

๑๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๙. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
(๑) สินค้ าสัตว์น ้ามีคณ
ุ ภาพดี ด้ วยกระบวนการขนถ่ายที่ถกู สุขลักษณะ ลดการปนเปื อ้ น
และใช้ เวลาในการขนถ่ายรวดเร็ วขึ ้น ทาให้ สามารถจาหน่ายได้ ราคาสูงขึ ้น
(๒) สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงขององค์การสะพานปลามีมาตรฐานสุขอนามัย
ตามที่ประเทศคูค่ ้ ากาหนด
(๓) ประชาชนได้ บริ โภคสัตว์น ้าที่สด สะอาด ลดปั ญหาด้ านสาธารณสุข
๑๐. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม

๒๕๕๙
๒๕๖๐
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

จัดทาราคากลาง
ดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ลงนามสัญญา
ส่งมอบเครื่ องมืออุปกรณ๋
สรุปผลการดาเนินการ

๒๐

โครงการฝึ กอบรมความรู้มาตรฐานด้ านสุขอนามัยท่ าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพ
ปลา หรือ ตลาดกลางซือ้ ขาย สัตว์ นา้ และการดูแลรักษาสัตว์ นา้
๑.หลักการและเหตุผล
ตามประกาศกรมประมง ณ วัน ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๙ เรื่ อ ง มาตรฐานด้ า น
สุขอนามัยท่าเทียบเรื อประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรื อ ตลาดกลางซื ้อขาย สัตว์น ้าและการดูแ ล
รักษาสัตว์น ้า ซึง่ เป็ น “มาตรฐานด้ านสุขอนามัย” ซึง่ ประกาศของกรมประมง ได้ กาหนดความหมาย คือ
“ท่าเทียบเรื อประมง” หมายความว่า สถานที่ซึ่งจัดขึ ้นสาหรับใช้ จอดหรื อเทียบเรื อประมง
เพื่อขนถ่ายสัตว์น ้า หรื อใช้ ในการนาสัตว์น ้าหรื อผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้าขึ ้นจากเรื อประมง
“สะพานปลา” หมายความว่า สะพานปลาตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดระเบียบกิจการแพ
ปลา
“กิจการแพปลา” หมายความว่า กิ จการแพปลาตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดระเบียบ
กิจการแพปลา และให้ หมายความรวมถึง ผู้ประกอบกิจกรรมคัดแยก ซื ้อขายสัตว์น ้าในลักษณะขายส่งด้ วย
วิธีประมูล หรื อต่อรองราคา โดยอาจมีการดาเนินกิจกรรมอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง เช่น การ
เก็บรักษา หรื อการขนส่งสัตว์น ้าด้ วยก็ได้
“ตลาดกลางซื ้อขายสัตว์น ้า” หมายความว่า สถานที่ที่จดั ให้ มีการซื ้อขายสินค้ าสัตว์น ้าเป็ น
หลัก ในลักษณะขายส่งด้ วยวิธีประมูลหรื อต่อรองราคา
“สถานประกอบการ” หมายความว่า ท่าเทียบเรื อประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรื อ
ตลาดกลางซื ้อขายสัตว์น ้า
องค์การสะพานปลา ในฐานะเป็ นหน่วยงานของรัฐ ซึง่ มีภารกิจหลักให้ บริ การด้ านสถานที่
จอดเรื อ ประมง ขนถ่ายสัตว์ นา้ ตลาดซื ้อขายสัตว์ น ้า แปรรู ปสัตว์ น ้า และธุ รกิจต่อเนื่อ งด้ านการประมง
องค์การสะพานปลา จึงมีนโยบายส่งเสริ มเพิ่มความรู้มาตรฐานด้ านสุขอนามัย ท่าเทียบเรื อประมง สะพาน
ปลา กิจการแพปลา หรื อ ตลาดกลางซื ้อขาย สัตว์น ้าและการดูแลรักษาสัตว์น ้า และถือเป็ นเรื่ องจาเป็ นและ
สาคัญ จึงกาหนดให้ มีการฝึ กอบรมความรู้ มาตรฐานด้ านสุขอนามัย ให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ท่าเทียบเรื อประมง
สะพานปลา ชาวประมงพื ้นบ้ านและประมงชายฝั่ ง ผู้ค้ารายย่อย รวมถึงกลุม่ ธุรกจิแปรรู ปสัตว์น ้าทะเลและ
น ้าจืด รวมถึงประชาชนทัว่ ไป ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในมาตรฐานด้ านสุขอนามัยข้ างต้ น เนื่อ งจากเป็ น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ เป้าหมายโดยตรง และดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ ไขปั ญหามาตรฐานด้ านสุขอนามัย จึงจัดทาโครงการ “ฝึ กอบรม
มาตรฐานด้ านสุขอนามัยท่ าเทียบเรื อประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรื อ ตลาดกลางซือ้
ขาย สัตว์ นา้ และการดูแลรั กษาสัตว์ นา้ ” ถือเป็ นการตอบรับนโยบายประชารัฐ ด้ วยการจัดฝึ กอบรมให้
กลุ่มเป้าหมาย ก็เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ มี ทกั ษะความชานาญ ที่ได้ มาตรฐานสากล ทังเป็
้ นการ
๒๑

พัฒนา ยกระดับมาตรฐาน เพื่อสร้ างรายได้ ด้ วยวิธีการสร้ างความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้ านสุขอนามัย ถือ
เป็ นการร่วมมือจากทุกภาคส่วนทังภาคราชการ
้
รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรส่วน อีกทังเป็
้ นการหาช่องทาง
จัดจาหน่ายให้ แก่กลุม่ เป้าหมายอีกด้ วย
ดังนัน้ องค์การสะพานปลา พิจารณาแล้ วเห็นว่าโครงการนี ้ เป็ นเครื่ องมือและกลไก ในการ
สร้ างมาตรฐานด้ านสุขอนามัย ท่าเทียบเรื อประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรื อ ตลาดกลางซื ้อขาย
รวมถึงสุขอนามัยที่ดีของสัตว์น ้า ในการดูแลรักษาสัตว์น ้าคุณภาพควบคู่ ช่วยลดปั ญหาด้ านสุขอนามัย
ของสินค้ าสัตว์ นา้ รวมทัง้ เพิ่มความสด คุณภาพ ขณะเดียวกันก็ ก่อ ประโยชน์ ต่อ มูลค่าเพิ่มสินค้ าของ
กลุม่ เป้าหมายโดยตรง ให้ มีมาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับระดับท้ องถิ่น สูร่ ะดับภูมิภาค ต่อเศรษฐกิจด้ าน
การประมงของชุมชน และยังช่วยลดปั ญหาในภาพรวมต่อสังคม รวมถึงช่วยลดปั ญหา EU ให้ ตรงจุดให้ กบั
รัฐบาลและประเทศได้
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายมีความรู้และเข้ าใจ มาตรฐานด้ านสุขอนามัยท่าเทียบเรื อประมง สะพาน
ปลา กิจการแพปลา หรื อ ตลาดกลางซื ้อขาย สัตว์น ้าและการดูแลรักษาสัตว์น ้า
๒. เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายมัน่ ใจว่าสถานประกอบการ ท่าเทียบเรื อประมง สะพานปลา มีมาตรฐาน
ตามประกาศของกรมประมง
๓. เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายมีอาชีพ สร้ างรายได้ ไม่ต้องย้ ายถิ่นฐาน ลดปั ญหาการย้ ายแรงงานเข้ า
เมืองหลวง
๔. เพื่อให้ ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหาอย่างบรูณาการ
๕. เพื่อให้ เศรษฐกิจด้ านประมง สร้ างความมัน่ คงของประเทศ
๓. เป้าหมายโครงการ
๑) จานวนเจ้ าหน้ าที่ท่าเทียบเรื อประมง สะพานปลา ชาวประมงพื ้นบ้ านและประมงชายฝั่ ง ผู้ค้า
รายย่อย รวมถึงกลุม่ ธุรกิจแปรรูปสัตว์น ้าทะเลและน ้าจืด รวมถึงประชาชนทัว่ ไปจานวน ๕๐-๑๐๐ คน/ครัง้
๒) ดาเนินการจัดโครงการ จานวน ๒ ครัง้ ในปี ๒๕๖๐
๔. สถานที่ดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการจัด ๒ ครัง้ ๆ ละ ๒ วัน ๑ คืน (สถานที่ดาเนินการกาหนดภายหลัง)
๕. หน่ วยงานที่รับผิดชอบและหน่ วยงานสนับสนุน
องค์การสะพานปลา องค์การบริ หารส่วนจังหวัด และประมงจังหวัด

๒๒

๖. วิธีดาเนินโครงการ
๑. องค์การสะพานปลา ประสานประมงจังหวัด องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น สถานที่ฝึกอบรม
รวบรวมคัดเลือกกลุม่ เป้าหมายจานวน ๕๐-๑๐๐ คนต่อครัง้ เข้ าร่วมโครงการ
๒. องค์การสะพานปลา ร่วมประสาน ประมงจังหวัด องค์การบริ หารส่วนจังหวัด เชิญวิทยากร
บรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัย
๓. นักวิชาการด้ านการประมง ด้ านอนามัย ด้ านฝึ กฝี มือ ประจาภาคและจังหวัด เพื่อทาการ
บรรยายให้ ความรู้ด้านสุขอนามัยที่ดีตามมาตรฐาน EU ท่าเทียบเรื อประมง สะพานปลา รวมถึงการรักษา
และแปรรูปสัตว์น ้า เพื่อเกิดความรู้ความเข้ าใจ เกิดความชานาญ จากศูนย์ฝึกอาชีพ ด้ านมาตรฐานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุสนิ ค้ า ให้ ทนั สมัย ตรงความต้ องการของตลาดและสร้ างมูลค่าเพิม เป็ นการปูพื ้น
ความรู้ภาคทฤษฎี และการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ แบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ ขันตอน
้
วิธีการทาทดลองทา ตอบข้ อ
สงสัย เปิ ดโอกาสให้ ซกั ถาม
๔. สรุปประเด็นปั ญหา และตอบข้ อซักถาม
๕. ประเมินผลการฝึ กอบรมและติดตามผลหลังการฝึ กอบรม
๖. รายงานผลสรุปการฝึ กอบรม และการติดตามหลังการฝึ กอบรม
๗. งบประมาณ
จากสานักงานส่งเสริ มการประมง จากงบประมาณปี ๒๕๖๐
๘. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
๑. กลุ่มเป้าหมายได้ รับความรู้ ทักษะ โดยตรง ทาให้ มีความรู้ นาไปพัฒนาและยกระดับให้ ได้
มาตรฐานสถานที่ ท่าเทีย บเรื อประมง สะพานปลา แพปลา การขนถ่ายสัตว์ น ้า การแปรรู ปและธุ รกิ จ
ต่อเนื่อง ตามประการของกรมประมง
๒. กลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ ในการดูแลรั กษาสุขอนามัยตามข้ อ 1 และคุณภาพสินค้ า เพื่อ สร้ าง
รายได้ เลี ้ยงครอบครัว
๓. กลุม่ เป้าหมายมีอาชีพ สร้ างรายได้ ไม่ต้องย้ ายถิ่นฐาน ลดปั ญหา อาญากรรม การย้ ายแรงงาน
เข้ าเมืองหลวง
๔. เกิดการบรูณาการทุกภาคส่วนร่วมมือแก้ ไขปั ญหาและผลกระทบของกลุม่ เป้าหมาย รักษา
มาตรฐานสถานที่ สิง่ อานวยการอนามัยที่ดี การแปรรูปสินค้ า เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ าสัตว์น ้าให้ มีคุณภาพ
มาตรฐานตามความต้ องการของตลาด
๕. ชุมชนท้ องถิ่น มีเศรษฐกิจด้ านประมงดีขึ ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมมีความมัน่ คง

๒๓

๙. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑

กิจกรรม

๒๕๕๙

๒๕๖๐

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

จัดเตรี ยมหลักสูตร /กาหนดวัน
ฝึ กอบรม/ดาเนินกิจกรรม

๒

ติดต่อสถานที่อบรม/ชุมชน/
หน่วยงานท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง

๓

จัดหาวิทยากร

๔

คัดเลือกผู้เข้ ารับการอบรมและชุมชน
ที่จะดาเนินกิจกรรม

๕

ดาเนินการฝึ กอบรม/กิจกรรม

๖

ประเมินผลการฝึ กอบรม/กิจกรรม

๒๔

กลยุทธ์ ท่ ี ๒
ส่ งเสริมการทาประมงอย่ างถูกกฎหมายและยั่งยืน
รวม ๒ แผนงาน ๓ โครงการ ได้ แก่
๒.๑ แผนงานให้ ความรู้การทาประมงอย่ างถูกกฏหมายและยั่งยืน
๑) โครงการฝึ กอบรมส่งเสริ มความรู้การทาประมงถูกกฎหมาย
๒) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม(อนุรักษ์ สตั ว์น ้า)
๒.๒ แผนงานพัฒนาระบบการตรวจสอบย้ อนกลับสัตว์ นา้
๑) โครงการจัดทาแอพพลิเคชัน่ ออกหนังสือกากับการซื ้อขายและตรวจสอบย้ อนกลับที่มาสินค้ า
สัตว์น ้า (FMO e-MCPD Application)

๒๕

โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มความรู้ การทาประมงถูกกฎหมาย
๑. หลัการและเหตุผล
เมื่อปี ๒๕๕๔ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ( FAO) ได้ บญ
ั ญัติ Regulation
(EC) No. ๑๐๐๕/๒๐๐๘ (IUU Regulation) เพื่อป้องกัน ขัดขวางและกาจัดการทาประมงที่ผิด กฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้ การควบคุม ให้ เป็ นรู ปธรรมมากยิ่งขึ ้น ซึ่งประเทศไทยเคยได้ รับผลกระทบจากการ
ประเมิ น ของสหรั ฐ อเมริ ก า จัดระดับ ให้ ป ระเทศไทยอยู่ในกลุ่ม ประเทศที่มี ปัญ หาการค้ ามนุษ ย์ รุน แรง
ระดับเทียร์ ๓ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้ านการประมงและภาพลักษณ์ ของประเทศที่ผ่านมา แม้
ปั จจุบนั ประเทศไทยจะได้ รับการยกระดับขึ ้นเป็ นระดับ ๒ แล้ ว แต่ปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย และ
การค้ ามนุษย์ยงั คงเป็ นปั ญหาที่ประเทศไทยยังคงให้ ความสาคัญ และ เร่ งแก้ ไขปั ญหาต่อไป เพราะอาชีพ
ประมงเป็ นอาชีพหลักๆ ของประเทศไทยที่สร้ างรายได้ หล่อเลี ้ยงประชาชน และยังต้ องมีการสืบทอดต่อไป
ยังรุ่นลูกหลาน
องค์การสะพานปลา ในฐานะเป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ภารกิจให้ บริ การสถานที่จอดเรื อ
ขนถ่ า ย ซื อ้ ขายสัต ว์ น า้ และผลิต ภัณ ฑ์ สิน ค้ า แปรรู ป จากสัต ว์ น า้ ธุ ร กิ จ ต่อ เนื่ อ งสิน ค้ า ประมง ได้ เ ห็ น
ความสาคัญของปั ญหาและผลกระทบดังกล่าว จึงจัดทาโครงการส่งเสริ มความรู้ การทาประมงถูกกฎหมาย
ซึ่งเป็ นโครงการที่ให้ ความรู้ ด้านกฎหมายการทาประมง รวมถึงการคัดค้ านการค้ ามนุษย์ ขณะเดียวกันก็
ต้ อ งให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรทางทะเลอย่า งสมดุล ย์ ต ามธรรมชาติ และแก้ ไ ข
ข้ อบกพร่องต่างที่สง่ ผลกระทบ ด้ วยการติดตามและควบคุมการทาประมง การตรวจสอบย้ อนกลับสัตว์น ้า
และผลิตภัณฑ์สตั ว์นา้ เพื่อส่งเสริ มการทาประมงถูกกฎหมาย สูค่ วามอย่างยัง่ ยืน พร้ อมลดปั ญหา สร้ าง
ภาพลักษณ์ โครงการนี ้จะเป็ นการพัฒนาความรู้ ยกระดับให้ กับกลุม่ เป้าหมายให้ เล็งเห็นความสาคัญและ
ความจาเป็ นของกฎหมาย โทษ ข้ อกาหนดและประโยชน์ตา่ งๆ จากพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เป็ นการปรับเปลี่ยน พัฒนา ยกระดับ สะพานปลาและท่าเทียบ
เรื อประมง ให้ เป็ นสถานที่ขนถ่ายสินค้ าสัตว์น ้าที่ได้ มาตรฐาน EU โดยมุ่งหวังให้ สะพานปลาและท่าเทียบ
เรื อประมงขององค์การสะพานปลาทุกเป็ นที่ยอมรับทังตลาดส่
้
งออกและผู้บริ โภคภายในประเทศ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายเลิกการทาประมงผิดกฎหมายให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล
๒. เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายมีความรู้การบริ หารจัดการแหล่งทรัพยากรประมงและสัตว์น ้า
๓. เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายทราบมาตรการในการควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้ นและตรวจสอบการทา
ประมง
๔. เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายมีความรู้ ถึงมาตรการปกครอง เฝ้ าระวัง บทกาหนดโทษ ผลของการทา
ประมงผิดกฎหมาย
๒๖

๕. เพื่อส่งเสริ มความมัน่ คงทางเศรษฐกิจทางด้ านประมงของประเทศ
๓. เป้าหมายโครงการ
๑) จานวนชาวประมง แพปลา เจ้ าของเรื อประมง ธุรกิจติอเนื่องการประมง เจ้ าหน้ าที่องค์การ
สะพานปลา ประชาชนทัว่ ไป จานวน ๘๐-๑๐๐ คน/รุ่น
๒) ดาเนินการจัดโครงการ จานวน ๒ ครัง้ ในปี ๒๕๖๐
๔. สถานที่ดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ จานวน ๑ วัน
จังหวัดที่มีสะพานปลาและท่าเทียบเรื อขององค์การสะพานปลาตังอยู
้ ่ จานวน ๒ รุ่น
๕. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานส่งเสริ มการประมง สะพานปลาและท่าเทียบเรื อต่างๆ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
๖. งบประมาณ
งบประมาณปี ๒๕๖๐ ของสานักงานส่งเสริ มการประมง
๗. ผลที่คาดว่ าจะได้
กลุ่มเป้าหมาย มี ความรู้ และแนวทางบริ ห ารจัด การแหล่งทรั พ ยากรประมงและสัต ว์ น า้ และ
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างยัง่ ยืน รวมถึงการลดละเลิกพฤติกรรมการทาประมงไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
ลดปั ญหาการค้ ามนุษย์ที่สง่ ผลกระทบเศรษฐกิจการทาประมง สร้ างภาพลักษณ์ของประเทศให้ ดีขึ ้น
๘. แนวทางการดาเนินโครงการ
๑. สารวจกลุม่ เป้าหมาย และพื ้นที่ที่มีผลกระทบต่อกลุม่ เป้าหมาย
๒. นาเสนอโครงการ และ กาหนดสถานที่วนั เวลาในการดาเนินการ
๓. ประสานงานจัดหา วิทยากรด้ านกฎหมายการทาประมง บรรยาย หัวข้ อ การทาประมงโดยไม่
ชอบกฎหมายจะได้ มีมาตรการในการควบคุม เฝ้าระวัง สืบคืนและตรวจสอบ ตลอดจน การปรับ จับ โทษ
อย่างไรในการทาประมงที่ผิดกฎหมาย
๔. คัดเลือกกลุม่ เป้าหมายเพื่อเข้ าฝึ กอบรม ให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๕. ดาเนินการฝึ กอบรม และปฏิบตั ิการซักซ้ อม เปิ ดโอกาสให้ ซกั ถาม สร้ างความเข้ าใจ
๖. ประเมินการอบรม รายงานผล ผู้บริ หาร

๒๗

๙. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑

กิจกรรม

๒๕๕๙

๒๕๖๐

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

จัดเตรี ยมหลักสูตร /กาหนดวัน
ฝึ กอบรม/ดาเนินกิจกรรม

๒

ติดต่อสถานที่อบรม/ชุมชน/
หน่วยงานท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง

๓

จัดหาวิทยากร

๔

คัดเลือกผู้เข้ ารับการอบรมและชุมชน
ที่จะดาเนินกิจกรรม

๕

ดาเนินการฝึ กอบรม/กิจกรรม

๖

ประเมินผลการฝึ กอบรม/กิจกรรม

๒๘

โครงการด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ สัตว์ นา้ ขององค์ การสะพานปลา
๑.หลักการและเหตุผล
โครงการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ สตั ว์น ้า เป็ นอีกโครงการหนึ่ง ที่องค์การสะพานปลา ได้ กาหนด เป็ นนโยบาย ด้ านความรับผิดชอบ
ต่อ สังคม ต่อทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม ด้ วยการอนุรักษ์ สตั ว์ น ้า ป่ าชายเลน และดูแล รั กษา
ทรั พยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อมในชุมชน ท้ องถิ่ น ซึ่งเป็ นองค์ ประกอบแรกที่ชาวประมงและชุมชนต้ อ ง
คานึงถึง กอปรกับหน่วยงานของรัฐได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญ และเห็นพร้ องต้ อ งกันโดยการจัดทาบันทึก
ความร่ ว มมื อ ลงนามปฏิ ญ ญาระหว่า งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ กระทรวงอุ ต สาหกรรม แล้ ว ดัง นัน้ องค์ ก ารสะพานปลา เป็ นองค์ ก รหนึ่ง ที่ ใ ห้
ความส าคัญ ด้ า นดัง กล่า ว ด้ ว ยการจะจัด โครงการนี ก้ ็ เ พื่ อ แสดงความรั บ ผิ ด ชอบด้ ว ยการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้ อม (ป่ าชายเลน) และสัตว์น ้า เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ องค์ กร ที่เป็ นมิตรต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม สร้ างความสมดุลย์ จึงได้ จัดโครงการปลูกป่ าชายเลน และปล่อยสัตว์
น ้า ตลอดจนสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม จากกองทุนส่งเสริ มการประมง อีกทังยั
้ งมี
เจตนารมณ์ด้านการฟื น้ ฟู วิธีการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล การสร้ างจิตสานึก ให้ กับเยาวชน กลุม่ ชาวประมง
และประชาชนในชุมชนที่ติดชายฝั่ ง หรื อที่อาศัยติดแหล่งน ้าธรรมชาติ ก็เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมาย เป็ นชุมชนที่
น่าอยู่ มีความสามัคคี ป้องการปั ญหาการเน่าเสียของน ้า สร้ างความสมดุลย์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ส่งผลให้ มีสตั ว์ นา้ แหล่ง น ้าสะอาดไว้ อุปโภค บริ โภค ลดการถูกทาลายแหล่งจับสัตว์ น ้า ขณะเดียวกันก็
ช่วยกันฟื น้ ฟู อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และประเทศให้ สง่ ต่อให้ ชนรุ่นหลังดูแลต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายในชุมชน มีความรู้ และมีสว่ นร่ วมด้ านความรับผิดชอบต่อสั งคม
ในการดูแล ป้องกัน ฟื น้ ฟู อนุรักษ์ สตั ว์น ้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
๒.เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายมีจิตสานึก จิตอาสา สร้ างกลุม่ เฝ้าระวังดูแล ซึง่ จะส่งผลต่อ
ทรัพยากรในชุมชนให้ ดีขึ ้นโดยมีน ้าสะอาดไว้ อุปโภค บริ โภค และมีแหล่งจับสัตว์น ้ามากขึ ้น
๓.เพื่อให้ ชุมชน และกลุม่ เป้าหมาย ได้ สร้ างเสริ มความมัน่ คงอาชีพการทาประมงมากขึ ้น
๔.เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมาย ได้ มีแหล่งจับสัตว์น ้า เป็ นอีกหนึง่ อาชีพ ที่สามารถส่งเสริ ม
เศรษฐกิจด้ านประมงให้ อยูค่ กู่ บั ประเทศ
๕.เพื่อกลุม่ เป้าหมายมีรายได้ เลี ้ยงดูครอบครัวได้ พร้ อมลดอาญากรรม

๒๙

๓. เป้าหมายของโครงการ
๑) จ านวนเจ้ าหน้ าที่ท่าเที ยบเรื อ ประมง สะพานปลา ชาวประมงพื ้นบ้ านและประมง
ชายฝั่ ง ผู้ค้ารายย่อย รวมถึงกลุม่ ธุรกิจแปรรู ปสัตว์น ้าทะเลและน ้าจืด รวมถึงประชาชนทัว่ ไปจานวน ๕๐๑๐๐ คน/ครัง้
๒) ดาเนินการจัดโครงการ จานวน ๒ ครัง้ ในปี ๒๕๖๐
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐
๕. งบประมาณ
จากสานักงานส่งเสริ มการประมง งบประมาณประจาปี ๒๕๖๐
๖. สถานที่ดาเนินงาน
๑. พื ้นที่บริ เวณ ป่ าชายเลน ที่สามารถดาเนินกิจกรรม อนุรักษ์ สัตว์น ้า รักษาแหล่งน ้า
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ที่มีชุมชนชาวประมง กลุม่ ชาวประมง ที่อาศัยอยูใ่ กล้
๗. รายละเอียดของโครงการ
๑.ประสานหน่วยงานทังภาครั
้
ฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน และผู้นาชุมชน และองค์กรส่วน
ท้ องท้ องถิ่น ที่มีวตั ถุประสงค์ ตรงกัน เพื่อหาพื ้นที่ดาเนินโครงการฯ
๑.๑ แบ่งภารกิจกับหน่วยงานที่เข้ าร่วมกิจกรรมตามศักยภาพ เพื่อทากิจกรรม รวมถึงการ
รวบรวมกลุม่ เป้าหมาย ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจตรงกันในการสร้ างจิ ตสานึก จิตอาสาในการการส่งเสริ ม
ฟื น้ ฟู อนุรักษ์ สตั ว์น ้า พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
๑.๒ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ ที่เกี่ยวกับทรัพยากร สิง่ แวดล้ อม ตังต้
้ น
ทางถึงปลายทาง เช่น การทาทางเดิน ปลูกป่ า ปล่อยสัตว์น ้า ศาลาพักผ่อน ป้าย คลอง แม่น ้า แหล่งน ้า ป่ า
ชายเลน ระบบนิเวศ เขื่อนป้องกันการพังทลายของชายฝั่ ง และอื่นๆ เป็ นต้ น
๑. ดาเนินโครงการใดที่มีคา่ ใช้ จ่ายไม่เกิน ๕ แสนก็เสนอ คกส. และหากเกิน ๕ แสนบาท
เสนอ คกอ.พิจารณา อนุมติ ก่อนดาเนินการ
๓. ลงพื ้นที่ ก่อนดาเนินกิจกรรม เพื่อดูสถานที่ตรวจความเรี ยบร้ อยและความพร้ อม
๔. ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
๕. นาเสนอ คกส.อีกครัง้ เพื่อทราบผลการดาเนินโครงการฯ
๘. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ทางด้ านเศรษฐกิจ
๑. ให้ ชาวประมงและกลุม่ เป้าหมาย มีพื ้นที่แหล่งจับสัตว์น ้ามากขึ ้น ทาให้ มีรายได้ ไป
เลี ้ยงครอบครัว และพัฒนาเป็ นอุตสาหกรรมประมงได้
๒. เมื่อประชาชนที่อยูใ่ นชุมชน สามารถจับสัตว์น ้าได้ มากขึ ้น ทาให้ มีรายได้ ส่งผลกระทบ
เศรษฐกิจด้ านประมงหมุนเวียนในระดับชุนชน จังหวัด สูภ่ มู ิภาคและประเทศ ต่อไป
๓๐

๓. ในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์ ก็ทาให้ เกิดการลงทุน จ้ างงาน ในชุมชนได้
ทางด้ านสังคม
1. เป็ นการช่วยกันดูแล ระบบนิเวศน์แหล่งน ้าธรรมชาติ ซึง่ เป็ นแหล่งจับสัตว์น ้า
2. ทาประมงไม่ผิดกฎหมาย วัฎจักรธรรมชาติไม่เสียหาย ก็สร้ างห่วงโซอาหารไว้ บริ โภค
ได้ เอง
3. ทาให้ ชุมชนมี ความอุดมสมบรู ณ์ ไปด้ วยสัตว์ น า้ และมี แหล่งน ้าสะอาดไว้ อุ ปโภค
บริ โภค
4. สร้ างจิตสานึก จิตอาสา ในชุมชน เพื่อให้ ชุมชนน่าอยู่
ทางด้ านการเงิน
๑. สร้ างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้ กบั กลุม่ เป้าหมายในชุมชน
๒. หากเหลือก็นาไปขาย เกิดรายได้ สร้ างการซื ้อขายสัตว์น ้า สร้ างอาชีพมีรายได้ ในการ
เลี ้ยงดูครอบครัว และดูแลชุมชน
๓. มีการสร้ างงานในชุมชน ก็ทาให้ เศรษฐกิจดี สร้ างความมัน่ คงทางการเงินให้ กบั
กลุม่ เป้าหมาย
๙. การบริหารจัดการ
สานักงานส่งเสริ มการประมง องค์การสะพานปลา และหน่วยงานที่เข้ าร่วมกิจกรรม
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
๑. ด้ านการบริ หารโครงการ เนื่องจากมีเจ้ าหน้ าที่จากัด กอปรกับ การดาเนินโครงการต้ อง
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม ทาให้ มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง แต่หากก่อน
ดาเนินกิจกรรมใดๆแล้ ว มีการสารวจพื ้นที่และประเมินความเป็ นไปได้ ก็จะทาให้ ระดับความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
๒. ด้ านงบประมาณ เนื่องด้ วย กองทุนส่งเสริ มการประมง เป็ นเงินที่ได้ รับจากส่วนแบ่งของ
การจัดเก็บรายได้ ในการบริ การ ของสะพานปลากรุ งเทพ ดังนัน้ หากสะพานปลากรุ งเทพ มีรายได้ ลดลง
ส่งผลต่อ ฐานะการเงินของกองทุนส่งเสริ มฯ ด้ วย จึงมีความเสี่ยงระดับมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ดาเนินกิจกรรม แต่หากมีการจัดเก็บรายได้ ดงั กล่าวไม่จากัดเฉพาะที่สะพานปลากรุ งเทพ ก็จะทาให้ ความ
เสีย่ งอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
๓.ชื่อเสียงองค์การสะพานปลา ในด้ านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม หากไม่ดาเนินโครงการฯ ก็อาจมีผลกระทบต่อ ชื่อเสียงองค์การสะพานปลาได้ ในระดับปาน
กลาง แต่หากดาเนินกิจกรรมให้ รับรู้โดยทัว่ ไปแล้ ว ก็จะส่งผลต่อชื่อเสียงในการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีขึ ้น
๓๑

๑๑. แผนการดาเนินงาน
๒๕๕๙
ลาดับ

กิจกรรม
ตค พย

๑

๒๕๖๐
ธค มค

กพ มีค

เมย

พค มิย

กค

สค

กย

ประสานหน่วยงานต่างๆ และแบ่งภารกิจ
เพื ้อจัดหาพื ้นที่ และกาหนดวันดาเนิน
โครงการ

๒

ติดต่อสถานที่ดาเนินกิจกรรม/ชุมชน
ประมง/หน่วยงานท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง

๓

สารวจพื ้นที่ ดาเนินกิจกรรม

๔

คัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย/ชุมชน
ชาวประมง

๕

ดาเนินการกิจกรรม

๖

ประเมินผล รายงานการดาเนิน
โครงการฯต่อผู้บริหารองค์กร

๓๒

โครงการจัดทาแอพพลิเคชั่นออกหนังสือกากับการซือ้ ขายและตรวจสอบย้ อนกลับที่มาสินค้ า
สัตว์ นา้ (FMO e-MCPD Application)
๑.หลักการและเหตุผล
๑.๑ ความสาคัญของปริมาณสัตว์ นา้ ที่ขนถ่ ายผ่ านท่ าเทียบเรือประมง ผลผลิตด้ านการ
ประมงของไทยประมาณปี ละ ๓.๕ ล้ านตัน ซึง่ มาจากการทาประมงในประเทศและประมงนอกน่านน ้าไทย
จากการขยายตัวด้ านการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการประมงมีการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์
น ้าเกินกาลังการผลิต (Over Fishing) จึงมี ความจาเป็ นที่จะต้ องบริ หารจัดการด้ านการประมงอย่างเป็ น
ระบบ เพื่อช่วยให้ เกิดการฟื น้ ตัวของทรัพยากรประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมกาลังการผลิตประมง
(Fishing Capacity) อย่างเหมาะสมกับสภาพทรัพยากร ปั ญหาประการหนึ่งของการเกิดภาวะการทา
ประมงเกินกาลังการผลิตดังกล่าว มาจากการไม่สามารถรับรู้ข้อมูลด้ านการจับจากการนาสัตว์น ้าเข้ ามาขน
ถ่ายผ่านท่าเทียบเรื อประมงอย่างแท้ จริ ง เนื่องจากตลอดแนวชายฝั่ งทะเลของไทยมีแพปลาเอกชนตังเรี
้ ยง
รายกันอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ซึง่ แต่ละแห่งไม่มีการรายงานสถิติปริ มาณสัตว์น ้าที่เรื อประมงนาเข้ ามาจาหน่าย
ในขณะที่องค์ การสะพานปลาเป็ นเพียงหน่วยงานเดียวที่มีการจัดทาข้ อมูลปริ มาณสัตว์น ้าที่นาเข้ ามาขน
ถ่ายและจาหน่ายผ่านสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงขององค์การสะพานปลา
จากปั ญหาดังกล่าวรั ฐบาลได้ ดาเนิน การออกพระราชกาหนดการประมง๒๕๕๘ โดยมี
เป้าหมายในการควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้ นและตรวจสอบการประมง อันเป็ นการป้องกัน ยับยัง้ และขจัดการ
ทาการประมงโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมายให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล และกาหนดแนวทางในการอนุรักษ์
และบริ หารจัดการแหล่งทรัพยากรประมงและสัตว์น ้าให้ สามารถใช้ ประโยชน์ได้ อย่างยัง่ ยืน การดาเนินการ
ตามเป้ าหมายดัง กล่า วมุ่ง เน้ น ให้ เ กิ ด การป้ องกัน และขจัด การทาการประมงที่ เ กิ น ศัก ยภาพการผลิต
(Maximum Sustainable Yield, MSY) และขีดความสามารถในการทาประมง (Fishing Effort) ส่วนเกิน
เพื่อควบคุมมิให้ การทาประมงมีผลต่อความยัง่ ยืนของทรัพยากรประมง
พระราชกาหนดการประมง ๒๕๕๘ ได้ เข้ ามาแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยได้ กาหนดมาตรการให้
ท่าเทียบเรื อประมงทุกแห่งที่มีการขนถ่ายสัตว์ น ้าต้ อ งเข้ ามาจดทะเบียนและต้ อ งบัน ทึกข้ อ มูลเกี่ ยวกับ
เรื อ ประมง ที่เข้ ามาใช้ บริ การจอดเรื อ ขนถ่ายสัตว์ น ้าหรื อ นาสัตว์ น ้าหรื อ ผลิตภัณฑ์ สตั ว์ น ้าขึ ้นท่าเทีย บ
เรื อประมง และต้ องเก็บบันทึกข้ อมูลไว้ เพื่อการตรวจสอบ
๑.๒) การกาหนดนโยบายการทาประมงของประเทศไทย
๑.๒.๑) คณะมนตรี แห่งสหภาพยุโรป (EC) ได้ ออกกฏระเบียบ ฉบับที่ ๒๓๗๑/๒๐๐๒
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ว่าด้ วยการอนุรักษ์ และการใช้ ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้ มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรสิง่ มีชีวิตทางทะเลเพื่อให้ เกิดสภาพการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม และสังคมที่
ยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ได้ ถือว่า การทาประมงที่ผิดกฏหมาย ไม่รายงาน และไร้ การควบคุม ( IUU Fishing ) เป็ นภัย
๓๓

คุกคามต่อการใช้ ทรัพยากรสิ่งที่มีชีวิตทางทะเลอย่างยัง่ ยืนที่รุนแรงมากประการหนึ่ง และเป็ นอันตรายต่อ
นโยบายความร่วมมือด้ านการประมง รวมถึงความพยายามระดับนานาชาติในการส่งเสริ มธรรมาภิบาล
ทางทะเลที่ดีขึ ้น จึงต้ องดาเนินการหยุดการดาเนินการประมง IUU เพื่อลดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเล ต่อมาได้ มีการออกกฏระเบียบคณะมนตรี แห่งสหภาพยุโรป ( EC) ฉบับที่ ๑๐๐๕/
๒๐๐๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ว่าด้ วยการจัดตังระบบของประชาคมยุ
้
โรปในการในการป้องกัน
ยับ ยัง้ และขจัด การประมงที่ผิ ด กฏหมาย ไม่ รายงาน และไร้ การควบคุม (Council Regulation
Establishing a Community System to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and
unregulated (IUU) Fishing)
กฏระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกัน ยับยังและขจั
้
ด การประมงที่ผิด
กฏหมาย ไม่รายงาน และไร้ การควบคุม นอกจากได้ บงั คับใช้ กับประเทศสมาชิกแล้ ว ปั จจุบนั ได้ มีการ
นามาบังคับใช้ กับประเทศที่ส่งออกสัตว์น ้าเข้ าไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปด้ วย ซึ่งก็หมายรวมถึง
ประเทศไทยที่มีการส่งออกสัตว์น ้าเข้ าไปในตลาดสหภาพยุโรปเช่นกัน
๑.๒.๒) เนื่องจากพระราชบัญญัติการประมงปี ๒๔๙๐ ได้ มีการประกาศใช้ มาเป็ น
เวลานานและไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของการประมงโล ก จึ ง ได้ มี ก ารแก้ ไขปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติการประมงให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ประมงที่เปลีย่ นแปลงไป ประกอบกับในปี ๒๕๕๘
ประเทศไทยได้ ประสบกับปั ญหาการประมงและได้ รับการแจ้ งเตือนจากสหภาพยุโรปซึ่งเป็ นตลาดส่งออก
สัตว์น ้าของไทย ให้ ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาการทาประมงที่ผิดกฏหมาย ดังนัน้ รัฐบาลไทยจึงได้ ออกพระราช
กาหนด การประมง ๒๕๕๘ ขึ ้น เนื่องจากพระราช บัญญัติการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ได้ ปรับปรุ งแก้ ไขจาก
ฉบับเดิมเมื่อปี ๒๔๙๐ ยังขาดมาตรการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทาการประมงในน่านน ้าไทยและ
นอกน่านน ้าไทย และเพื่อป้องกันมิให้ มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย รวมทังยั
้ งขาดการ
บริ หารจัดการการทาการประมงให้ สอด คล้ องกับการผลิตสูงสุดของธรรมชาติให้ สามารถทาการประมงได้
อย่างยัง่ ยืน ซึง่ หากไม่มีการแก้ ไขปั ญหาอย่างเร่งด่วน อาจมีผลกระทบต่อการประมงของไทย
ดังนัน้ ในการออกพระราชกาหนดการประมง ๒๕๕๘ จึงได้ มีการเพิ่มมาตรการในการ
ควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้ นและตรวจสอบการประมงอันเป็ นการป้องกัน ยับยัง้ และขจัดการทาการประมงโดย
ไม่ชอบด้ วยกฎหมายให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล และกาหนดแนวทางในการอนุรักษ์ และบริ หารจัดการ
แหล่งทรั พยากรประมงและสัตว์ น ้าให้ สามารถใช้ ประโยชน์ ได้ อ ย่ างยั่งยืน ซึ่งเป็ นกรณี ฉุกเฉิ นที่จ าเป็ น
เร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลีย่ งได้ ในอันที่จะรักษาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ
๑.๓ เหตุผลและความจาเป็ นในการเข้ ามาดาเนินการขององค์การสะพานปลา
๑.๓.๑) ศักยภาพของพื ้นที่และทาเลที่ตงของหน่
ั้
วยงานในจังหวัดการประมง
องค์การสะพานปลาเป็ นรัฐวิสาหกิ จสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิ จในการ
อานวยความสะดวกในการให้ บริ การการขนถ่ายและจาหน่ายสัตว์น ้าให้ กับชาวประมงและผู้ประกอบการ
๓๔

ประมง ปั จจุบันได้ มีการจัดตัง้ หน่วยงานต่างๆ ในพื ้นที่ประกอบด้ วย สะพานปลา 4 แห่งและท่า เทียบ
เรื อประมง ๑๔ แห่ง ที่เป็ นทาเลที่ตงของการประมงของประเทศไทย
ั้
และมีความใกล้ ชิดกับผู้ประกอบการ
ประมง ชาวประมงตามชายฝั่ งทะเลทังด้
้ านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ด้ วยความพร้ อมของหน่วยงานที่ตงอยู
ั ้ ต่ ามจังหวัดชายทะเลซึ่งเป็ นที่ตงของการปะมงของ
ั้
จัง หวัดต่างๆทัง้ ประมงพืน้ บ้ า น และประมงพาณิ ช ย์ ซึ่งตามพระราชก าหนดการประมง ๒๕๕๘ ได้
กาหนดให้ มีการจัดทาหนังสือกากับการซื ้อขายสัตว์น ้า (MCPD) ทังระบบ
้
ซึ่งองค์การสะพานปลาสามารถ
จัดตัง้ ศูนย์บริ การรับรองหนังสือกากับการซื ้อขายสัตว์น ้า (MCPD Service Center) ขึ ้นตามสะพานปลา
และท่าเทียบเรื อประมงในภูมิภาครวมถึง การจัดตังศู
้ นย์บริ การกลาง ที่สานักงานใหญ่องค์การสะพานปลา
เพื่อประสานงานและอ านวยการในการดาเนินการเป็ นหน่วยงานรั บรองหนังสือกากับการซื ้อขายสัตว์น ้า
(MCPD)
๑.๓.๒ บุคคลากรที่มีประสบการณ์และความชานาญในการตรวจสอบและระเมินประเภท
สัตว์น ้ารวมทังปริ
้ มาณสัตว์น ้าผ่านท่า
องค์การสะพานปลาได้ บรรจุแต่งตังพนั
้ กงานลงไปปฏิบตั ิงานตามสะพานปลาและท่าเทียบ
เรื อ ประมงทัง้ ๑๘ แห่งรวมถึงพนักงานจ้ างเหมารวมประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งพนักงานดังกล่าวได้
ปฏิบตั ิงานในการให้ บริ การการขนถ่ายและจาหน่ายสัตว์น ้าให้ กับผู้ประกอบการประมง ชาวประมงตลอด
๒๔ ชัว่ โมง โดยจะดาเนินการตรวจสอบประเมินสัตว์น ้าที่นาเข้ ามาขนถ่ายและจาหน่าย ซึ่งสามารถระบุ
ชนิดและประเภทของสัตว์น ้า ประเมินน ้าหนัก และ ราคาสัตว์น ้า รวมถึง การจัดทารายงานสถิติเรื อประมง
ปริ ม าณสัต ว์ น า้ ราคาสัต ว์ น า้ และสถิ ติ ย านพานหนะทางรถยนต์ ซึ่ง ถื อ เป็ นความช านาญการและ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานมาโดยตลอด
จากความช านาญการและประสบการณ์ ดัง กล่า ว เมื่ อ องค์ ก ารสะพานปลาเข้ า มา
ดาเนินการรับรองหนังสือกากับการซื ้อขายสัตว์น ้า (MCPD) มี ความจาเป็ นจะต้ องจัดจ้ างพนักงานใน
ลักษณะ Outsource เพิ่มขึ ้น ซึ่งพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ตามสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงจะ
เป็ นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความชานาญการในการปฏิบตั ิงานให้ กับ พนักงานจ้ างเหมาใหม่ให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ ว แม่นยาขึ ้น รวมถึง จะทาหน้ าที่ในการเป็ นพี่เลี ้ยงให้ กับผู้ปฎิบตั ิ
งานดังกล่าวตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
๑.๓.๓) มีนวัตกรรมการบริ หารจัดการข้ อมูล (Data Managing Innovation) ที่มี
ประสิทธิภาพ ได้ แก่
(๑) FMO Mobile Application องค์ การสะพานปลาได้ จัดทาระบบโปรแกรมและ
แอปพลิเคชั่นในการเข้ าไปดาเนินการตรวจสอบการขนถ่ายปลาเป็ ดจากเรื อประมง เรี ยกว่า โปรแกรม
FMO Mobile Application ซึ่งจะมีรายละเอี ยด เกี่ ยวกับเรื อ ประมง ประกอบด้ วย ชื่อ เรื อ ทะเบียนเรื อ
ใบอนุญาตการทาประมง ปริ มาณและประเภทสัตว์น ้า รายงานแรงงานประมง ที่ปฏิบตั ิงานบนเรื อประมง
๓๕

ซึ่งการปฏิบตั ิงานดังกล่าวใช้ พนักงานองค์การสะพานปลา พนักงานจ้ างเหมาในลักษณะ Outsources
ควบคูก่ นั ไปโดยการควบคุม กากับดูแลจากองค์การสะพานปลาที่สานักงานใหญ่ (ส่วนกลาง) นอกจากนี ้
ยังมีการปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ที่เป็ นท่าเทียบเรื อประมงขององค์การสะพานปลาและแพปลาเอกชนไปพร้ อมกัน
ในการดาเนินการดังกล่าวถื อเป็ นการรับรองการขนถ่ายสัตว์ น ้าที่มาจากเรื อประมงที่ถูกกฏหมายและใช้
แรงงานประมงที่ถูก ต้ อ งเพื่ อ สนับสนุน การแก้ ไ ขปั ญหาการค้ า มนุษ ย์ ใ นภาคการประมงด้ ว ย ในการ
ดาเนินการดังกล่าว ถื อเป็ นส่วนหนี่งของระบบการตรวจสอบย้ อ นกลับ ของสัตว์ น ้า (Traceability) ที่มี
ความสาคัญมากยิ่งขึ ้นของการประมงประเทศไทย
(๒) e - MCPD เป็ นระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รับรองการซื ้อขายสัตว์น ้า (e-MCPD) ที่
สามารถสอบทวนความถูกต้ องของปริ มาณสัตว์น ้ากับ e - Fishing Log Book ที่องค์การสะพานปลาเร่ ง
ดาเนินการวิจยั และพัฒนา เพื่อให้ สามารถใช้ รับรองหนังสือกากับการซื ้อขายสัตว์น ้า (MCPD) ได้ ในอนาคต
ซึง่ ระบบดังกล่าวสามารถรายงานข้ อมูลเรื อประมง ปริ มาณสัตว์น ้า แรงงานประมง ได้ ด้วยความรวดเร็ วและ
ถูกต้ อง และสามารถเชื่อโยงข้ อมูลให้ กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ นอกจากการพัฒนาระบบ FMO Mobile
Application ระบบ e - MCPD ยังจะถูกนาไปใช้ กับแพปลาทัว่ ประเทศในอนาคตอันใกล้ เพื่อสร้ างความ
เชื่อมัน่ ในระบบงานตรวจสอบย้ อนกลับที่มาของสัตว์น ้าที่ได้ จากการทาประมงไทยในระดับสากล
๒.วัตถุประสงค์
๑. ออกแบบระบบงานและทาหน้ าที่เป็ นหน่วยงานกลางในการรับรองหนังสือกากับการ
ซื ้อขายสัตว์น ้า (MCPD) เมื่อได้ รับมอบอานาจจากกรมประมง
๒. พัฒนาระบบเอกสารอิ เล็กทรอนิกส์รับรองการซื ้อขายสัตว์ น ้า (e-MCPD) ที่สามารถ
สอบทวนความถูกต้ องของปริ มาณสัตว์น ้ากับ e - Fishing Log Book ให้ กับผู้ประกอบการแพปลาทั่ว
ประเทศ
๓.เป้าหมายของโครงการ
ดาเนินการรั บรองหนังสือ กากับการซื ้อขายสัตว์ น ้า(e-MCPD)ในสะพานปลา/ท่าเทีย บ
เรื อประมงขององค์การสะพานปลา จานวน ๕ แห่ง คือ สะพานปลาสมุทรปราการ,สะพานปลาสมุทรสาคร
,ท่าเทียบเรื อประมงปั ตตานี,ท่าเทียบเรื อประมงสงขลา ๒ และท่าเทียบเรื อประมงภูเก็ต
๔.ระยะเวลาโครงการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๐
๕.งบประมาณ

งบประมาณองค์การสะพานปลา
๖.สถานที่ดาเนินงาน
สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงองค์การสะพานปลา ๕ แห่ง
๗. วิธีดาเนินโครงการ
๑) การพัฒนาโปรแกรม e-MCPD Application เสร็ จสมบูรณ์
๓๖

๒) การนาโปรแกรม e-MCPD Application ไปจัดเอกสารการจัดเก็บรายได้ และสถิติ
๓) การประสานงานกรมประมงในการเชื่อมโยงระบบตรวจสอบย้ อนกลับ
๔) การบันทึกข้ อมูลการขนถ่ายสัตว์น ้าผ่านระบบ e-MCPD Application ในหน่วยงานสป.ทร.
๕ แห่ง
๕) การประเมินผลการจัดทา e-MCPD Application ทังระบบ
้
๘. ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
๑.ท าให้ เ กิ น ระบบรายงานข้ อ มู ล ด้ า นปริ ม าณสัต ว์ น า้ ที่ ถู ก จับ ขึน้ มามี ค วามถู ก ต้ อ ง
น่าเชื่อถือ เป็ นส่วนหนึง่ ของการจัดทาระบบตรวจสอบย้ อนกลับของการทาประมงของประเทศไทย
๒.สามารถนาผลการดาเนินงานตามโครงการ โดยเฉพาะข้ อ มูล ปริ ม าณสัต ว์ น ้าไปใช้
ประโยชน์ในการประเมินศักยภาพการผลิตสูงสุดของทรัพยากรทะเล
๙. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑

การพัฒนาโปรแกรม e-MCPD Application
เสร็จสมบูรณ์
การนาโปรแกรม e-MCPD Application ไป
จัดเอกสารการจัดเก็บรายได้ และสถิติ
การประสานงานกรมประมงในการเชื่อมโยง
ระบบตรวจสอบย้ อนกลับ
การบันทึกข้ อมูลการขนถ่ายสัตว์น ้าผ่าน
ระบบ e-MCPD Application ในหน่วยงาน
สป.ทร. ๕ แห่ง
การประเมินผลการจัดทา e-MCPD
Application ทังระบบ
้

๒
๓
๔

๕

๒๕๕๙
ตค พย ธค มค

กพ มีค

๒๕๖๐
เมย พค มิย

กค

สค

๓๗

กย

กลยุทธ์ ท่ ี ๓
เสริมสร้ างสังคมประมงไทยให้ เข้ มแข็ง
รวม ๑ แผนงาน ๑ โครงการ ได้ แก่
๓.๑ แผนงานส่ งเสริมอาชีพและสวัสดิการแก่ ชาวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
๑)โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ปี ๒๕๖๐(สินเชื่อประมง)

๓๘

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ปี ๒๕๖๐
๑. รายละเอียดเบือ้ งต้ น
๑.๑ ชื่อโครงการ
๑.๒ เจ้ าของโครงการ
๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑.๔ แหล่งเงินทุน

๑.๕ ระยะเวลาดาเนินงาน

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง
องค์การสะพานปลา
สานักงานสินเชื่อและธุรกิจการประมง ฝ่ ายธุรกิจ ๑
จากบัญชีเงินฝากธนาคารฯสินเชื่อเครื่ องมืออุปกรณ์
และเงินทุนหมุนเวียนจากองค์การสะพานปลา ๒.๑
ล้ านบาท
มีระยะเวลาการให้ สนิ เชื่อปี งบประมาณ ๒๕๕๖ –
๒๕๖๐ (ตังแต่
้ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน
๒๕๖๐) และมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี ้อีก ๑ ปี ๖ เดือน
รวมเป็ นระยะเวลาดาเนินงาน ๖ ปี ๖ เดือน

๒. หลักการและเหตุผล
องค์การสะพานปลาเป็ นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดั ตังขึ
้ ้นตาม
พระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ ดังนี ้
(๑) จัดดาเนินการและนามาซึง่ ความเจริ ญของสะพานปลา ตลาดสินค้ าสัตว์น ้าและ
อุตสาหกรรมการประมง
(๒) จัดดาเนินการหรื อควบคุมและอานวยการซึง่ กิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอื่น
ๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา
(๓) จัดส่งเสริ มฐานะ สวัสดิการ หรื ออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการ
ประมง
(๔) จัดส่งเสริ มสหกรณ์หรื อสมาคมการประมง
เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว องค์การสะพานปลาได้ ดาเนินงาน
ด้ า นการให้ บ ริ ก ารการตลาดสิ น ค้ า สัต ว์ น า้ โดยจั ด ตัง้ สะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมงในเขต
กรุงเทพมหานคร และพื ้นที่จังหวัดชายทะเลของประเทศไทย และรวมถึงการดาเนินงานด้ านการส่งเสริ ม
ฐานะ สวัสดิการ อาชีพชาวประมงผ่านทางเงินทุนส่งเสริ มการประมง นอกจากนี ้เพื่อเป็ นการพัฒนาและ
นามาซึง่ ความเจริ ญ ของการประมง การประกอบอาชีพประมง และอุตสาหกรรมประมง โดยให้ เงินกู้แก่
ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการประมง เพื่อซื อ้ เครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมง ประเภทต่าง
ๆ เช่น เครื่ องมือหาฝูงปลา(SONAR) เครื่ องวัดความลึก(SOUNDER) เรดาร์ เครื่ องยนต์เรื อ เกียร์ อวน
กะบะ ฯ ซึ่งได้ ดาเนินโครงการไปแล้ วรวมทังสิ
้ ้น ๑๔ โครงการ มี ผ้ ไู ด้ รับสินเชื่ อประเภทต่าง ๆ ไปแล้ ว
๓๙

๔,๗๘๓ ราย คิดเป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมจานวน ๖๓๓.๒๒ ล้ านบาท โดยได้ รับส่วนลดการค้ า คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
๕๙.๒๙ ล้ านบาท การดาเนินงานโครงการที่ผา่ นมาสามารถอานวยประโยชน์แก่ชาวประมงตลอดจนเป็ น
การพัฒนาอาชี พการประมง เพิ่มประสิทธิ ภาพในการทาการประมงของประเทศ สามารถสร้ างงานและ
สร้ างรายได้ ให้ แก่ชาวประมงและองค์การสะพานปลาอีกทางหนึง่
องค์ ก ารสะพานปลาได้ ด าเนิ น งานโครงการพัฒ นาการประมง โครงการ ๑๔ ตัง้ แต่
ปี งบประมาณ ๒๕๕๓ จนถึงปี งบประมาณ ๒๕๕๕ และได้ สิ ้นสุดโครงการลงในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๕ ซึ่งมีผ้ รู ับสินเชื่อ ประเภทต่างๆ รวม ๙๒ ราย เป็ นเงิน ให้ ก้ ู ๒๑.๙๕ ล้ านบาท ( ข้ อมูลถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๕ ) การดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็ นกิจกรรมช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประกอบ
ธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้ องกับ การประมง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ช าวประมงที่ ขาดแคลนเงินทุน สามารถจัดหา
เครื่ องมืออุปกรณ์ในการทาประมงที่มีประสิทธิ ภาพเพิ่มขึ ้น เป็ นการพัฒนาและส่งเสริ มอาชีพการทาประมง
และเพื่อสร้ างรายได้ เพิ่มให้ กับองค์การสะพานปลา จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องดาเนินการโครงการพัฒนา
และสนับสนุนการประมง ต่อเนื่องจากโครงการ ๑๔ ต่อไปอีก
๓. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
(๑) เพื่อเป็ นการพัฒนาและส่งเสริ มอาชีพการทาประมง
(๒) เพื่อสร้ างงานและสร้ างรายได้ เพิ่มแก่องค์การสะพานปลา
(๓) เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนของชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการประมง ใน
การ
จัดหาเครื่ องมือ อุปกรณ์ทาประมงที่ทนั สมัย และทดแทนของเก่าที่ชารุด การซ่อมแซม
ปรับปรุงเรือประมง เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และมีรายได้ เพิ่มขึ ้น
(๔) เป็ นการดาเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมงต่อเนื่องจากโครงการเดิม
(โครงการ๑๔) เพื่อตอบสนองความต้ องการของชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องหรื อผู้ประกอบกิจการต่อเนื่องจากการประมงที่มีความต้ องการสินเชื่อเพิ่มขึ ้น
๔. ประเภทสินเชื่อ
องค์การสะพานปลาดาเนินงานโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมงโดยแบ่งประเภท
สินเชื่อดังนี ้
(๑) สินเชื่อเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงและที่เกี่ยวข้ องกับการทาประมง มีรายละเอียดดังนี ้
- วิทยุโทรศัพท์ (Radiophone)
- เครื่ องมือหาฝูงปลา (Sonar)
- เครื่ องวัดความลึก (Sounder)
- เรดาร์ (Radar)
- กระบะ หลัว ลัง ถังบรรจุพลาสติก ถังอัดโฟม ใบพัดตีน ้า ทุน่ พลาสติก
๔๐

-

อวน สายมาน เชือกใยยักษ์ คร่าว ลวดสลิง
เกียร์ เรื อ
เครื่ องหาตาแหน่งจากดาวเทียม (Satellite GPS)
เครื่ องยนต์เรื อใหม่ – เก่า เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
เครื่ องยนต์ระบบใช้ แก๊ ส LPG
อุปกรณ์ที่ใช้ กบั แพปลา เช่น โต๊ ะคัดเลือกปลาแสตนเลส,รถเข็นน ้าแข็ง,
เครื่ องโม่น ้าแข็ง,พาเลสและอื่นๆ
- เครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงอื่นๆ
(๒) สินเชื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรื อประมง
๕. เป้าหมายดาเนินงาน ปี ๒๕๖๐
เป้าหมายการดาเนินงานมีเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อในปี งบประมาณ ๒๕๖๐
มีมลู ค่า ๓๒.๔ ล้ านบาท เป็ นเงินให้ ก้ ยู ืม ๓๒ ล้ านบาทและเงินสมทบจากผู้ขอสินเชื่อ
๐.๔ ล้ านบาท แบ่งเป็ น
(๑) ให้ ก้ เู พื่อซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ทาประมง เป็ นมูลค่าสินเชื่อ ๒.๔ ล้ านบาท
(เงินให้ ก้ ู ๒ ล้ านบาท เงินสมทบจากผู้ขอสินเชื่อ ๐.๔ ล้ านบาท)
(๒) ให้ ก้ เู พื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมงเป็ นเงินให้ ก้ ู ๓๐ ล้ านบาท (ไม่มีเงินสมทบ)
๖. หลักเกณฑ์ ในการให้ สินเชื่อ
(๑) ประเภทเครื่ องมืออุปกรณ์ ทาประมง
- ให้ สนิ เชื่อในวงเงินไม่เกินร้ อยละ ๘๐ ของราคาเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมง
แต่ละประเภท
- ผู้ได้ รับสินเชื่อจะต้ องชาระเงินสบทบ โดยเงินสดหรื อเช็คของผู้ขอสินเชื่อ จานวน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๒๐ ของราคาเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงในแต่ละประเภท
หรื อในกรณีให้ ก้ เู งินสดเต็มจานวนของราคาเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงในแต่
ละประเภทโดยไม่ต้องมีเงินสมทบ
- ผู้ได้ รับสินเชื่อจะต้ องซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงจากผู้จาหน่ายที่ขึ ้นทะเบียน
ไว้ กบั องค์การสะพานปลา หรื อซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงจากร้ านค้ าที่
จาหน่ายหรื อจากโรงงานผู้ผลิตและจาหน่าย
- อัตราดอกเบี ้ยของยอดเงินกู้เพื่อซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงร้ อยละ ๙ ถึงร้ อย
ละ ๑๒.๕ ต่อปี หากผิดนัดชาระหนี ้จะคิดดอกเบี ้ยผิดนัดในอัตราร้ อยละ ๑๕
ต่อปี ของเงินต้ นที่ถึงกาหนดค้ างชาระ
(๒) ประเภทซ่อมแซมปรับปรุงเรื อประมง
๔๑

- องค์การสะพานปลาให้ สนิ เชื่อเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรื อประมง ในรูปเครื่ องมือ
อุปกรณ์ทาประมงและ/หรื อเงินสด รายละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- การจ่ายเงินกู้ให้ ผ้ ขู อสินเชื่อจะจ่ายไม่เกิน ๓ งวด มีกาหนดระยะเวลาซ่อมแซม
ปรับปรุงไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทาสัญญากู้ยืมเงิน
- อัตราดอกเบี ้ยของยอดเงินกู้เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรื อร้ อยละ ๙ – ๑๒.๕ ต่อปี
หากผิดนัดชาระหนี ้คิดดอกเบี ้ยผิดนัดในอัตราร้ อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้ นเงินที่ถึง
กาหนดค้ างชาระ
๗. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
(๑) ต้ องเป็ นผู้ประกอบอาชีพประมง ที่ทาประมงถูกต้ องตามกฎหมาย ประกอบด้ วย
ทะเบียนเรื อ อาชญาบัตรหรื อเอกสารที่สานักงานประมงในพื ้นที่ออกรับรองไว้ ให้ เพื่อ
ในการทาประมงในแต่ละประเภท เป็ นอย่างน้ อย
(๒) ต้ องเป็ นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการประมง ผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่องกับ
ชาวประมง หรื อสถาบันการประมงที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
(๓) ต้ องเป็ นผู้มีความสามารถในการชาระหนี ้ โดยพิจารณาจากรายได้ ,ค่าใช้ จ่าย,
การดาเนินงาน , ความสามารถในการหารายได้ และรวมถึงประวัติการชาระหนี ้
๘. แผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานการปล่อยสินเชื่อมีระยะเวลาการให้ สนิ เชื่อ ปี งบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
(ตังแต่
้ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐) และมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี ้อีก ๑ ปี ๖ เดือน
รวมเป็ นระยะเวลาดาเนินงาน ๖ ปี ๖ เดือน
แผนการปล่อยสินเชื่อระยะเวลา ๕ ปี และผลประโยชน์ตอบแทน
หน่วย:ล้านบาท
ปี งบประมาณ

ประเภท

มูลค่า

เงินสมทบ

วงเงินให้ ก้ ู

๒๕๕๖

เครื่ องมือ

๒.๔

๐.๔

๒

๐.๐๗๗

๐.๐๗๒

ซ่อมแซมเรื อ

๒๒

-

๒๒

-

-

เครื่ องมือ

๒.๔

๐.๔

๒

๐.๐๗๗

๐.๐๗๒

ซ่อมแซมเรื อ

๓๐

-

๓๐

-

-

เครื่ องมือ

๒.๔

๐.๔

๒

๐.๐๗๗

๐.๐๗๒

ซ่อมแซมเรื อ

๓๐

-

๓๐

-

-

เครื่ องมือ

๒.๔

๐.๔

๒

๐.๐๗๗

๐.๐๗๒

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

ผลประโยชน์ ตอบแทน
ก่ อนvat
หลังvat

๔๒

๒๕๖๐

ซ่อมแซมเรื อ

๓๐

-

๓๐

-

-

เครื่ องมือ

๒.๔

๐.๔

๒

๐.๐๗๗

๐.๐๗๒

ซ่อมแซมเรื อ

๓๐

-

๓๐

-

-

รวม

๑๕๔

๒

๑๕๒

๐.๓๘๕

๐.๓๖๐

หมายเหตุ
สินเชื่อเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงมีผลประโยชน์ตอบแทนเฉลี่ย
ร้ อยละ ๓ ของมูลค่าสินค้ า

๙. เงินเริ่มต้ นโครงการ
การดาเนินงานให้ สนิ เชื่อมูลค่า ๑๕๔ ล้ านบาท (เงินให้ ก้ ู ๑๕๒ ล้ านบาทและเงินสมทบ ๒
ล้ านบาท) ในระยะเวลา การให้ สนิ เชื่อปี งบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (ตังแต่
้ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง
เดือน กันยายน ๒๕๖๐) และมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี ้อีก ๑ ปี ๖ เดือน รวมเป็ นระยะเวลาดาเนินงาน ๖ ปี
๖ เดือน มีรายละเอียดการคานวณเงินเริ่ มต้ นโครงการ ดังนี ้
(๑) ปี งบประมาณ ๒๕๕๖
เงินให้ ก้ ทู ี่จะต้ องจ่ายในปี แรก
๒๔,๐๐๐,๐๐๐
บาท
บวก ค่าใช้ จ่ายดาเนินการปี แรก
๑,๘๗๑,๖๘๔
บาท
บวก สารองหนี ้สูญร้ อยละ๐.๕ ก่อนภาษี ๓๙,๙๖๐ ๒๕,๙๑๑,๖๔๔
บาท
หัก ประมาณการรับชาระหนี ้ปี แรก
๗,๙๖๐,๗๒๑
บาท
(เงินต้ น+ดอกเบี ้ยหลังภาษี)
หัก ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภาษี ๗๒,๐๐๐
๘,๐๓๒,๗๒๑
บาท
เงินเริ่มต้ นโครงการที่ใช้ ปี ๒๕๕๖
๑๗,๘๗๘,๙๒๓
บาท
(๒) ปี งบประมาณ ๒๕๕๗
เงินให้ ก้ ทู งสิ
ั ้ ้นจะต้ องจ่ายในปี ที่ ๒
๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บวกค่าใช้ จ่ายดาเนินการปี ที่ ๒
๑,๙๖๒,๒๖๖ บาท
บวก สารองหนี ้สูญร้ อยละ๐.๕ ก่อนภาษี ๑๓๐,๖๗๘
๓๔,๐๙๒,๙๔๔ บาท
หักประมาณการรับชาระหนี ้ปี ที่ ๒
๒๖,๐๕๘,๔๙๓ บาท
(เงินต้ น+ดอกเบี ้ยหลังภาษี)
หัก ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภาษี ๗๒,๐๐๐
๒๖,๑๓๐,๔๙๓ บาท
เงินที่ต้องใช้ ในโครงการปี งบประมาณ ๒๕๕๗
๗,๙๖๒,๔๕๑ บาท
(๓) ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
เงินให้ ก้ ทู งสิ
ั ้ ้นจะต้ องจ่ายในปี ที่ ๒
๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บวกค่าใช้ จ่ายดาเนินการปี ที่ ๒
๒,๐๕๕,๗๑๐ บาท
๔๓

บวก สารองหนี ้สูญร้ อยละ๐.๕ ก่อนภาษี ๑๖๙,๕๖๒
๓๔,๒๒๕,๒๗๒ บาท
หักประมาณการรับชาระหนี ้ปี ที่ ๒
๓๓,๘๒๑,๒๒๓ บาท
(เงินต้ น+ดอกเบี ้ยหลังภาษี)
หัก ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภาษี ๗๒,๐๐๐
๓๓,๘๙๓,๒๒๓ บาท
เงินที่ต้องใช้ ในโครงการปี งบประมาณ ๒๕๕๘
๓๓๒,๐๔๙ บาท
รวมปี ที่ ๑ ปี ที่ ๒ และปี ที่ ๓ จะต้ องใช้ เงินเริ่ มต้ นโครงการฯ
๒๑,๐๕๑,๑๕๗ บาท
สรุปโครงการใช้ เงินเริ่มโครงการทัง้ สิน้ ประมาณ
๒๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐. ผลตอบแทนของโครงการ
(๑) รายรับ
-เงินต้ นและดอกเบี ้ยหลังหักภาษี
๑๖๔,๗๙๐,๖๙๕
บาท
- ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภาษี
๓๖๐,๐๐๐
บาท
รวม
๑๖๕,๑๕๐,๖๙๕
บาท
(๒) ค่าใช้ จา่ ย
-เงินให้ ก้ ู
๑๕๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท
-ค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
๑๐,๓๒๖,๐๗๖
บาท
-สารองหนี ้สูญร้ อยละ ๐.๕ ของยอดรับชาระหนี ้ ๘๒๖,๑๓๖
บาท
รวม
๑๖๓,๑๕๒,๒๑๒
บาท
ผลตอบแทนสุทธิ
๑,๙๙๘,๔๘๓
บาท
(๓) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ ๒%(คานวณจากการสารองหนี ้สูญที่ร้อยละ
๐.๕)
(๔) เปรี ยบเทียบผลตอบแทนสุทธิ กับฝากเงินประจา ๓ เดือนกับธนาคารกรุ งไทย ตามการลงทุน
โดยใช้ เงิน เริ่ มต้ นโครงการฯจานวน ๒1,๑๐๐,๐๐๐ บาท ในระยะเวลา ๕ ปี การดาเนิน
โครงการฯมีผลตอบแทนสุทธิจานวน ๑,๙๙๘,๔๘๓บาท กับการนาเงินฝากธนาคารฯ ดอกเบี ้ย
ทบต้ นจากเงินเริ่ มต้ นโครงการ จานวน ๒1,๑๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ ๒.๑ ต่อปี
ในระยะเวลาเท่ากันจะได้ ดอกเบี ้ยเป็ นจานวนเงิน ๒,๓๑๐,๕๒๕ บาท ดังนันผลตอบแทนสุ
้
ทธิ
จากการลงทุน ตามโครงการจะต่ า กว่า ดอกเบี ย้ ทบต้ นเมื่ อ น าไปฝากธนาคารอยู่จ านวน
๓๑๒,๐๔๒ บาท
๑๑. ความเสีย่ งของโครงการ
โครงการได้ มีการพิจารณาปั จจัยเสีย่ งตามประเภทของการให้ สนิ เชื่อแล้ ว มี
รายละเอียดปั จจัยเสีย่ งที่มีนยั สาคัญและการบริ หารจัดการความเสีย่ ง ดังนี ้
๑. ปั จจัยเสีย่ งของโครงการ
๔๔

ลาดับ

ประเภทสินเชื่อ

๑.

สินเชื่อเครื่ องมืออุปกรณ์

๒.

สินเชื่อซ่อมแซมปรับปรุง
เรื อประมง

ปั จจัยเสี่ยง

ประเภท

ราคาสินค้ าเครื่ องมืออุปกรณ์การประมงของโครงการ
สูงกว่าราคาของผู้จาหน่ายรายอื่น เนื่องจากราคาสินค้ า
ของโครงการมีต้นทุนสูงกว่า
การปรับกลยุทธ์การดาเนินงานของโครงการสินเชื่อ โดย
มุง่ เน้ นการให้ สนิ เชื่อด้ านการซ่อมแซมเรื อประมงเป็ นหลัก
อาจมีความเสี่ยงจากการที่ลกู หนีส้ นิ เชื่อนาเงินกู้ไปใช้ ผิด
วัตถุประสงค์ของโครงการ

O

ระดับความ
เสี่ยง
สูง

S

ปานกลาง

หมายเหตุ O = ด้ านปฏิบตั ิการ
S = ด้ านกลยุทธ์
๒. การบริ หารจัดการความเสีย่ ง
ปั จจัยเสี่ยง

๑. ราคาสินค้ า
เครื่ องมืออุปกรณ์
การประมงของ
โครงการสูงกว่า
ราคาของผู้จาหน่าย
รายอื่น เนื่องจาก
ราคาสินค้ าของ
โครงการมีต้นทุนสูง
กว่า

ปั จจัยเสี่ยง

รายละเอียดความ
เสียหาย
จากปั จจัยเสี่ยง
ราคาสินค้ าเครื่ องมือ
อุปกรณ์การประมงของ
โครงการสูงกว่าราคา
ของผู้ขายรายอื่น
เนื่องจากต้ นทุนของ
โครงการสูงกว่า ทาให้
ไม่มีผ้ สู นใจ สินเชื่อต่า
กว่าเป้าหมาย ส่งผล
กระทบต่อรายได้ และ
ความสาเร็จของ
โครงการ อาจมีรายได้
จากการให้ สนิ เชื่อ
เครื่ องอุปกรณ์ ต่ากว่า
เป้าหมาย

รายละเอียดการจัดการ

กิจกรรมการจัดการ

อสป.ต้ องศึกษาแนวทางใน
การปรับลดราคาของสินค้ า
เครื่ องมือและอุปกรณ์ทา
ประมง ให้ สามารถแข่งขัน
กับผู้ค้ารายอื่นๆ ได้

๑. ศึกษาโครงสร้ างราคาของเครื่ องมือ
อุปกรณ์ทาประมงของโครงการ
๒. จัดทาแนวทางการปรับโครงสร้ าง
ราคาเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงของ
โครงการให้ สามารถแข่งขันกับผู้ขาย
รายอื่นๆได้
๓. เจรจากับผู้ขึ ้นทะเบียนสินค้ า เรื่ อง
ปรับลดราคา
๔. ลดขันตอนในการท
้
าเอกสารแต่ต้อง
ถูกต้ องรัดกุม เพื่อเพิม่ แรงจูงใจให้ กบั
ลูกค้ าเรื่ องความสะดวกในการสัง่ ซื ้อ
สินค้ าผ่าน อสป.
๕. ลดเวลาในการส่งมอบ และ
รับสินค้ า
๖.สร้ างแรงจูงใจให้ กับพนักงาน ในการ
ทาการตลาดเชิงรุก

รายละเอียดความเสียหาย
จากปั จจัยเสี่ยง

รายละเอียดการ
จัดการ

กิจกรรมการจัดการ

ระยะเวลา
ดาเนินการของ
กิจกรรม
ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ
ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ
ตลอดโครงการ
ระยะเวลา
ดาเนินการของ
กิจกรรม

๔๕

๒. การปรับกลยุทธ์การ
ดาเนินงานของโครงการ
สินเชื่อ โดยมุง่ เน้ นการให้
สินเชื่อด้ านการซ่อมแซม
เรื อประมงเป็ นหลัก อาจมี
ความเสี่ยงจากการที่ลกู หนี ้
สินเชื่อนาเงินกู้ไปใช้ ผดิ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓. การปรับยุทธ์การ
ดาเนินงานสินเชื่อ
เครื่ องมืออุปกรณ์โดยให้
ลูกค้ ากู้เป็ นเงินสด
เต็มจานวนของราคา
เครื่ องมืออุปกรณ์
แต่ละประเภท อาจมี
ความเสี่ยงจากการที่
ลูกหนี ้สินเชื่อนาเงินกู้
ไปใช้ ผดิ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

การปรับกลยุทธ์ในการให้ สนิ เชื่อ
โดยมุง่ เน้ นการให้ สนิ เชื่อแก่
ชาวประมงในการซ่อมแซม
เรื อประมงเป็ นหลัก อาจมีความ
เสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี ้สินเชื่อนา
เงินกู้ไปใช้ ผดิ วัตถุประสงค์ และ
ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ทาให้ อาจจะ
มีผลต่อการชาระหนี ้คืน ส่งผล
กระทบต่อรายได้ ของโครงการ
หรื อความสาเร็จของโครงการ
อาจทาให้ รายได้ ต่ากว่าเป้าหมาย

การปรับกลยุทธ์ในการให้ สนิ เชื่อ
โดยมุง่ เน้ นการให้ สนิ เชื่อแก่
ชาวประมงในการซ่อมแซม
เรื อประมงเป็ นหลัก อาจมีความ
เสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี ้สินเชื่อนา
เงินกู้ไปใช้ ผดิ วัตถุประสงค์ และ
ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ทาให้ อาจจะ
มีผลต่อการชาระหนี ้คืน ส่งผล
กระทบต่อรายได้ ของโครงการ
หรื อความสาเร็จของโครงการ

อสป.ใช้ มาตรการ
กากับดูแลที่มีอยู่
อย่างเคร่งครัด และ
จัดทามาตรการ
เพิม่ เติมเพื่อความ
รอบคอบยิ่งขึ ้น

อสป.ใช้ มาตรการ
กากับดูแลที่มีอยู่
อย่างเคร่งครัด และ
จัดทามาตรการ
เพิม่ เติมเพื่อความ
รอบคอบยิ่งขึ ้น

๑. ทบทวนมาตรการ การ
กากับดูแลที่มีอยู่ในปั จจุบนั
๒. จัดทาคูม่ ือการ
ปฏิบตั งิ านในการควบคุม
และตรวจสอบ
๓. ประสาน สป./ทร. ทุก
แห่ง ที่มีการปล่อยสินเชื่อ
ขอความร่วมมือในการ
ตรวจสอบที่รัดกุมยิ่งขึ ้น
๔. สสช. ใช้ การสุม่
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
และ ตรวจสอบผู้ขอสินเชื่อ

ตลอดโครงการ

๑. ทบทวนมาตรการ การ
กากับดูแลที่มีอยู่ในปั จจุบนั
๒. จัดทาคูม่ ือการ
ปฏิบตั งิ านในการควบคุม
และตรวจสอบ
๓. ประสาน สป./ทร. ทุก
แห่ง ที่มีการปล่อยสินเชื่อ
ขอความร่วมมือในการ
ตรวจสอบที่รัดกุมยิ่งขึ ้น
๔. สสช. ใช้ การสุม่
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
และ ตรวจสอบผู้ขอสินเชื่อ

ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ

สรุป
จากการหาอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) แสดงให้ เห็นว่า การลงทุนตาม
โครงการนี ้สามารถดาเนินการได้ เนื่องจาก หากเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุน
ตามโครงการกับดอกเบี ้ยทบต้ นจากเงินเริ่ มต้ นโครงการ อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ ๒.๑ ต่อปี (๕ ปี )
แล้ ว จะเห็ น ว่ า ผลตอบแทนสุท ธิ จ ากการลงทุ น ต่ า กว่ า ดอกเบี ย้ ทบต้ น อยู่ เ พี ย งจ านวน
๓๑๒,๐๔๒.๖๗ บาท นัน้ หากแต่การฝากเงินในบัญชีนนั ้ มิได้ รวมรายจ่าย ซึง่ เป็ นรายจ่ายหลัก
ของโครงการและขององค์ ก ารสะพานปลา นั่น ก็ คื อ เงิ นเดือ นพนัก งานและเงิ นสมทบเข้ า
๔๖

กองทุนสงเคราะห์ คิดเป็ นร้ อยละ ๗๘ ของค่าใช้ จ่ายดาเนินงานทังหมด
้
หากแต่การดาเนิน
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมงแล้ ว ก็จะสามารถลดภาระขององค์การสะพานปลา
ไปได้ อี ก ทางหนึ่ง และยังสามารถมี กาไรจากการดาเนินโครงการได้ อีกทางด้ วย ตลอดจน
สภาวะการของอัตราดอกเบี ้ย ซึ่งมีการผันผวนหากอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจาลดลง อัตรา
ผลตอบแทนก็จะลดลงตามไปด้ วย
๑๒. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔

กิจกรรม

๒๕๕๙
๒๕๖๐
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย

กค สค กย

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ สนิ เชื่อ โดย
เน้ นวัตถุประสงค์และคุณภาพของผู้ขอกู้
ปรับปรุงคูม่ ือการให้ สนิ เชื่อและบริหารหนี ้
องค์การสะพานปลา
อบรม ให้ ความรู้เจ้ าหน้ าที่สนิ เชื่อและ
บริหารหนี ้
ติดตามและประเมินผล

๔๗

กลยุทธ์ ท่ ี ๔
เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
ประกอบด้ วย ๑ แผนงาน ๑ โครงการ
๔.๑ แผนงานจาหน่ ายสินค้ าและผลิตภัณฑ์ สัตว์ นา้ แปรรูป
๑) โครงการจัตจุ กั รสะพานปลา ๒๕๖๐

๔๘

โครงการตลาดจตุจักรสะพานปลา ๒๕๖๐
๑.หลักการและเหตุผล
สืบ เนื่ อ งจากมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วัน ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มอบหมายให้
กระทรวงพาณิ ชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อ งพิจารณาและกาหนด
แนวทางในการดาเนินการจัดตลาดในลักษณะเดียวกับตลาดผดุงกรุ งเกษมในทุกภาคของประเทศ แล้ วนัน้
องค์การสะพานปลา ได้ ดาเนินโครงการตลาดจัตุจักรสะพานปลา ครัง้ ที่ ๑ ขึ ้น ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม –
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครั ฐ เพิ่มช่อ งทางตลาดสินค้ าสัตว์น ้าและสินค้ า
เกษตรจากกลุม่ เป้าหมาย ทังกลุ
้ ม่ เกษตรกรชาวประมง ผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า สหกรณ์ ประมง วิสาหกิจขนาด
กลางและขยาดย่อม (SMEs) โดยดาเนินการในรูปแบบเดียวกันกับตลาดผดุงกรุงเกษม ใช้ วิธีคดั เลือกสินค้ า
สัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์แปรรู ปสินค้ าเกษตรที่ได้ มาตรฐานสากล อาทิ การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าที่ได้ มาตรฐาน
(GAP) การแปรรูปที่ดี (GMP) สินค้ าคุณภาพ (Q) และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการทาประมงที่ถกู กฎหมาย
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลา ยังคงให้ ความสาคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมทางทะเล ปั ญหาในใช้ แรงงานทางทะเลที่ผิดกฎหมาย
โดยจัดให้ มีการแสดงนิทรรศการ เรื่ อง ๑. บทบาทขององค์ การสะพานปลากับการตรวจสอบย้อนกลับที ่มา
ของสัตว์น้า ๒. มาตรฐานสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเที ยบเรื อกับการขนถ่ายสิ นค้าสัตว์ น้า ๓. การ
ส่งเสริ มอาชี พประมงขององค์ การสะพานปลา ๔. โครงสร้ างและอุปกรณ์ พืน้ ฐานของสะพานปลาและท่า
เทียบเรื อประมง ในการจัดกิจกรรม โครงการตลาดจตุจักรสะพานปลา รวม ๗ วัน เพื่อเพิ่มช่องทางตลาด
สินค้ าสัตว์น ้าและสินค้ าเกษตรที่ได้ มาตรฐาน สร้ างเครื อข่ายผู้ค้ากลุม่ เป้าหมายให้ มีความเข้ มแข็ง มัน่ คง
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ สร้ างเครื อข่ายตลาดสินค้ าสัตว์ น ้าและเกษตรเพื่อ ให้ ประชาชนได้ บริ โภคสินค้ าดีมี
มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย คุณภาพดี ราคายุติธรรม
๒.๒ เพิ่มช่องทางจาหน่ายสินค้ าเกษตรและประมงให้ เป็ นแหล่งรายได้ ให้ แก่เกษตรกรกลุม่
เป้าหมาย
๒.๓ ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐเรื่ องการทาประมงอย่างถูกกฎหมายและยัง่ ยืน
๒.๔ ดาเนินโครงการและกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทรัพยากรประมง
๓. เป้าหมายของโครงการ
๓.๑ ผู้ค้ากลุม่ เป้าหมาย (ชาวประมง ผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า กลุม่ เกษตรกร สหกรณ์ ประมง
ผู้ประกอบการแพปลา กลุม่ อุตสาหกรรมที่ตอ่ เนื่องการประมง สินค้ าเกษตรและธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม) เข้ าร่วมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ ๘๐ ของจานวนบู๊ธทังหมด
้

๔๙

๓.๒ จานวนครัง้ ที่จดั โครงการตลาดจตุจกั รสะพานปลา ปี ละ ๒ ครัง้ (ปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐)
๓.๓ ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการเที่ยวชมงาน “ตลาดจตุจกั รสะพานปลา” ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ ๗๐ จากการสุม่ แบบสอบถาม
๓.๔ รายได้ รวมจากการจัดตลาดฯ ๑ ครัง้ จากส่วนของผู้ร่วมงาน “ตลาดจตุจักรสะพาน
ปลา” รวมทังสิ
้ ้น ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.ระยะเวลาในกาดาเนินงาน
ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ( ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)
๕. งบประมาณ
งบประมาณในการดาเนินโครงการฯ
โครงการตลาดจัตจุ กั รสะพานปลา ครัง้ ที่ ๒ จานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐
ประกอบด้ วย : ค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรี ยมโครงสร้ างพื ้นฐานในการจัดเตรี ยม
บู๊ธจาหน่ายสินค้ า เวที
๕๐,๐๐๐
- ค่าสาธารณูปโภค ระบบไฟ เครื่ องเสียง
๕๐,๐๐๐
- ค่าใช้ จ่ายในการจัดนิทรรศการ ๔ เรื่ อง
๕๐,๐๐๐
- ค่าใช้ จ่ายในการจัดแสดง/สาธิต
๓๐,๐๐๐
- ค่าตกแต่งสถานที่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
๑๒๐,๐๐๐

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๖. สถานที่ดาเนินงาน
องค์การสะพานปลา ซอยเจริ ญกรุง ๕๘ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
(บริ เวณลานกิจกรรมหลังธนาคารกรุงไทย)
๗. รายละเอียดการดาเนินโครงการ
๑. ตังคณะกรรมการที
้
่ปรึกษา กรรมการอานวยการ และคณะทางาน
๒. ประชุมคณะทางานและผู้ที่เกี่ยวข้ อง กาหนดรูปแบบงาน จัดทาข้ อเสนอโครงการฯ
สารวจพื ้นที่ แนวทางดาเนินโครงการ
๓. นาเสนอโครงการฯ ต่อผู้อานวยการองค์การสะพานปลา เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ
ด้ านยุทธศาสตร์ การบริ หารและกลัน่ กรองงาน จากนัน้ นาเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา (คกอ.)
ให้ ความเห็นชอบโครงการฯ และอนุมตั ิงบประมาณเพื่อในการดาเนินโครงการ
๔. นาเสนอคณะกรรมการส่งเสริ มการประมง (คกส.) เพื่อทราบ

๕๐

๕. จัดทาหนังสือเชิญชวนภาครัฐ คัดเลือกเอกชน กลุม่ เป้าหมายและผู้สนใจเข้ าร่วม
โครงการ แจ้ งรูปแบบของงาน
๖. ขอบเขตการดาเนินโครงการตลาดจัตจุ กั รสะพานปลา ๒๕๖๐
o จัด เป็ นบู๊ ธ ใหญ่ ขนาด ๙๐๐ ตร.ม จ านวน ๑ บู ธ และบู ธ ย่อ ย ขนาด ๒ X ๓ ตร.ม.
จานวนประมาณ ๖๓ บู๊ธ แบ่งเป็ นโซนจาหน่ายสินค้ าสัตว์น ้าสดแปรรู ป สินค้ าเกษตร
และอื่นๆ
o คัด เลือกสิน ค้ า Product Champion จากสะพานปลาและท่า เที ย บเรื อ ชาวประมง
กลุม่ เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า กลุม่ เกษตรกร สมาคมและสหกรณ์ ประมง ผู้ประกอบการแพ
ปลา ธุรกิจขนาดกลางและขนายย่อม (SMEs)
o จัด นิ ทรรศการตามมติ ที่ ประชุม คณะกรรมการ รวม ๔ เรื่ อ ง ร่ ว มกับ นิท รรศการจาก
หน่วยงานภายนอก
o จัดเวทีสาธิ ตการตรวจสอบสารฟอร์ มาลิน การทาอาหาร การประกวด และการแข่งขัน
o จัดบู๊ธให้ คาปรึ กษาหลักเกณฑ์การขอสินเชื่อ การเจรจาทางธุรกิจ SMEs
o จัดรายการส่งเสริ มการขาย FMO e - MCPD Application และสาธิ ตการออกหนังสือ
กากับการซื ้อขายสัตว์น ้า
o สารวจความพึงพอใจของผู้เข้ าชมงาน เกษตรกรกลุม
่ เป้าหมายด้ วยแบบสอบถาม
o ประเมินโครงการฯ จัดทารายงานเสนอผู้บริ หาร
๘. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
๘.๑ เกิดเครื อข่ายตลาดสินค้ าสัตว์น ้าและสินค้ าเกษตรที่ประชาชนเข้ าถึงและมีโอกาส
บริ โภคสินค้ าภาพดีในราคาที่เป็ นธรรม
๘.๒ เกษตรกรกลุม่ เป้าหมายมีชอ่ งทางจาหน่ายสินค้ าเกษตรและประมงช่วยมีรายได้
เพิ่มขึ ้น
๘.๓ ชาวประมงและกลุม่ เป้าหมายเข้ าใจและให้ ความร่วมมือในการทาประมงอย่างถูก
กฎหมาย
๘.๔ กลุม่ เป้าหมายมีความเข้ าใจและตระหนักรู้และเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง

๕๑

๙. หน่ วยงานที่รับผิดชอบและสนับสนุน
หน่วยงานดาเนินการ : ฝ่ ายธุรกิจ ๒ สานักงานซื ้อขายสินค้ าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์ประมง
หน่วยงานสนับสนุน : ฝ่ ายยุทธศาสตร์ การพัฒนา สานักงานส่งเสริ มการประมง ฝ่ าย
บริ หารแลพัฒนาองค์กร ฝ่ ายบัญชีการเงิน ฝ่ ายสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมง และหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอานวยการหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

๕๒

๑๑. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑

จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้
คณะ กรรมการ
บริหารและ
คณะทางาน
โครงการฯ
จัดทาโครง การฯ
และศึกษาโครง การ
ฯในการดาเนินงาน
ประขุมคณะบริหาร
คณะ ทางานเพื่อ
กาหนดรูป แบบงาน
สารวจพื ้นที่แนว
ทางบริหารจัดการ
ดาเนินโครงการการ
เสนอคณะ
กรรมการองค์การ
สะ พานปลาเพื่อ ให้
ความเห็น ชอบและ
เสนอคณะกรรมการ
ส่งเสริมการประมง
เพื่อทราบ
ประชาสัมพันธ์
โครงการและเชิญ
ชวนหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชน
และผู้สนใจเข้ าร่วม
โครงการ
ดาเนินโครง การฯ
ติดตามประเมินผล
และรายงาน

๒

๓

๔

๕

๗
๗

๒๕๕๙
๒๕๖๐
พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

๕๓

กลยุทธ์ ท่ ี ๔
เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
รวม ๓ แผนงาน ๗ โครงการ
๕.๑ แผนงานจัดทาแผนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑) โครงการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ของพนักงานองค์การสะพานปลา
๒) โครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานองค์การสะพานปลา
๕.๒ แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการ(MIS)
๑) โครงการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบสมรรถนะในการทางาน
๒) โครงการจัดทาแผนบริ หารความเสีย่ งด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๓ แผนงานประยุกต์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ เี หมาะสมเข้ ากับการบริหาร
จัดการองค์ กร
๑)โครงการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
๒) แผนปฏิบตั ิการควบคุมภายใน ประจาปี ๒๕๖๐
๓) แผนตรวจสอบภายใน ประจาปี ๒๕๖๐

๕๔

โครงการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
ของพนักงานองค์ การสะพานปลา (Job Description)
๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานองค์การสะพานปลา ได้ จัดทามาตังแต่
้ ปี
๒๕๕๐ เห็นควรปรับปรุงและทบทวน เพื่อเป็ นการวิเคราะห์ลกั ษณะงานให้ สอดคล้ องกับบทบาทภารกิจใน
ปั จจุบนั และอนาคต
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ องค์ การสะพานปลามีมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (Job
Description) สอดคล้ องกับบทบาทภารกิจในปั จจุบนั และอนาคต และเพื่อให้ พนักงานองค์การสะพานปลา
เกิ ดความเข้ าใจเกี่ ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (Job Description) ที่ตรงกันในการนาไปใช้ ให้ เกิ ด
มาตรฐานเดียวกัน
๓. เป้าหมายโครงการ
จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (Job Description)
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการภายในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑(ปี ๒๕๖๐ ปรับปรุงในสายงานบริ การ)
๕. งบประมาณ
ไม่มี (จัดประชุมหรื อสัมมนาภายในองค์กร)
๖. สถานที่ดาเนินการ
หน่วยงานขององค์การสะพานปลาที่เกี่ยวข้ อง
๗. รายละเอียดโครงการ
๑. ประชุมคณะทางาน เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
๒. ศึกษาและจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (Job
Description)ของพนักงานองค์การสะพานปลา
๓. จัดทาร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (Job Description)
๔. เสนอผู้บริ หารองค์การสะพานปลาให้ ความเห็นชอบ
๕. ประกาศใช้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทงองค์
ั ้ กร
๖. ติดตามและประเมินผล
๘. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
๑. แต่ละหน่วยงานขององค์การสะพานปลาเกิดความชัดเจนของบทบาทหน้ าที่ของแต่ละ
ตาแหน่งงาน
๕๕

๒. ก่อให้ เกิดประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารทรัพยากรบุคคล
๓. องค์การสะพานปลามีมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (Job
Description) สาหรับใช้ เป็ นเอกสารอ้ างอิง และใช้ ประโยชน์ในการบริ หารจัดการองค์กรต่อไป
๙. การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยสานักงานบริ หารทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายบริ หารและพัฒนาองค์กร
๑๐. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑

แต่งตังคณะท
้
างานปรับปรุงและ
ทบทวนมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งของพนักงานองค์การ
สะพานปลา
ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนด
แนวทางการดาเนินงาน
ศึกษาและจัดทามาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งและ
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งของ
พนักงานองค์การสะพานปลา
ในส่วนของสายงานบริการ

๒
๓

๔

๒๕๕๙
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค

๒๕๖๐
เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.

๕๖

โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้ างมูลค่ าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
ปี งบประมาณ ๒๕๖๐
๑. หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ กาหนดให้ รัฐวิสาหกิจนาระบบการบริ หารจัดการ
เพื่อสร้ างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) มาใช้ ในการบริ หารจัดการ
องค์กร โดยแบ่งเป็ น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๔๙ ระยะที่ ๒ ปี งบประมาณ ๒๕๕๐ และ
ระยะที่ ๓ ปี งบประมาณ ๒๕๕๑ และให้ มี ก ารบริ ห ารจัดการอย่า งต่อ เนื่ อ งในปี ต่อ ๆ ไป นอกจากนี ้
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิ จ (สคร.) ยังได้ กาหนดให้ เป็ นตัวชี ว้ ัดในบันทึกข้ อ ตกลงการ
ประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
๒. ระบบ EVM เป็ นการคานวณผลกาไรทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งหมายถึงผลกาไรสุทธิ จากการ
ดาเนินงานที่คงเหลือหลังจากหักต้ นทุนเงินทุนทังหมด
้
ทังต้
้ น ทุนเงินกู้ (ดอกเบี ้ยจ่าย) และต้ นทุนผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นต้ นทุนค่าเสียโอกาสที่ไม่ได้ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนในงบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ
๓. ระบบ EVM ทาให้ เ กิ ดรากฐานในการพัฒนากรอบธรรมาภิบ าลมี ความส าเร็ จในการ
ปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการสร้ างผลกาไร พัฒนาคุณ ภาพผลิตภัณฑ์ และบริ การ สร้ างความพึงพอใจของ
ลูกค้ า ตลอดจนสร้ างขวัญกาลังใจให้ พนักงานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้
องค์กร และผู้ถือหุ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ องค์ การสะพานปลามี ระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพ สามารถสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่องค์การสะพานปลา
๒. เพื่อเป็ นการดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล
๓. เป้าหมาย
องค์การสะพานปลามีการดาเนินงานเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการดาเนิ นงาน
ที่กาหนดไว้ ในปี งบประมาณ ๒๕๖๐
๔. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
ความสาเร็ จจากแผนการดาเนินงานโครงการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
(EVM) ปี งบประมาณ ๒๕๖๐
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๖. งบประมาณดาเนินการ
ไม่มี
๗. สถานที่ดาเนินการ
เป็ นการดาเนินการทังองค์
้ กร
๕๗

๘. วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมคณะกรรมการกาหนดทิศทางฯ และคณะทางานเพื่อสร้ างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
ขององค์การสะพานปลา เพื่อกาหนดนโยบาย
๒. คณะท างานฯ จัด ท าแผนที่ ยุทธศาสตร์ ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ให้ ส อดคล้ อ งกับ แผน
วิสาหกิ จ จัดทา EVA Value Driver Tree และงบทุนทรัพย์ทางเศรษฐศาสตร์ (Invested Capital) ของ
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙
๓. คานวณค่า EP ของโครงการต่าง ๆ ที่องค์การสะพานปลาจัดทาในปี งบประมาณ ๒๕๕๙
๔. ติดตามประเมินผลค่า EP รายไตรมาส
๙. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
๑. องค์การสะพานปลามีการนาระบบ EVM มาใช้ บริ หารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. องค์การสะพานปลามีกาไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) จากการดาเนินงานจริ งสูงกว่ากาไร
ทางเศรษฐศาสตร์ เป้าหมาย (คานวณจากงบประมาณประจาปี ๒๕๕๙)
๓. องค์การสะพานปลาได้ รับคะแนนการประเมินผลการดาเนินงานในส่วนของการนาระบบ EVM มาใช้
บริ หารจัดการได้ ไม่น้อยกว่าระดับ ๓
๑๐. แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

กิจกรรม

๒๕๕๙
ตค. พย. ธค.

๒๕๖๐
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.

คานวณ EP
จัดทางบทุนทรัพย์
ทางเศรษฐศาสตร์
จัดทา Value Driver
Tree
วิเคราะห์โครงการลงทุน
ต่าง ๆ
จัดทาแผนที่ยทุ ธศาสตร์
การนาค่า EP มาใช้
ประเมิน
ติดตามและประเมินผล
ค่า EP

๕๘

โครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานองค์ การสะพานปลา
๑. หลักการและเหตุผล
องค์ การสะพานปลาได้ จัดทาโครงการฝึ กอบรมพนักงานประจาปี ภายใต้ แผนวิสาหกิ จ
(แผนทบทวนบทบาทองค์ กร) พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และสอดคล้ อ งกับ แนวทางการบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรบุคคลที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิ จ (สคร.) ได้ กาหนดรายละเอียดไว้ ในการ
จัดทาตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคลของการประเมินผลรัฐวิสาหกิจในแต่ละปี
สาหรั บ ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ องค์ ก ารสะพานปลาได้ พิ จ ารณาจัด ท าแผนฝึ กอบรม
ประจาปี โดยได้ กาหนดหลักสูตรการฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกับนโยบายที่คณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลาได้ มอบไว้ ทังนี
้ ้เนื่องจากองค์การสะพานปลายังอยู่ในช่วงการพลิกฟื น้ องค์กร การดาเนินการยังไม่
บรรลุเป้าหมาย ผลการดาเนินงานยังอยูใ่ นภาวะการณ์ที่ต้องควบคุมให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย โดยมีนโยบาย
ในการปรับลดงบประมาณ หรื อดาเนินการอย่างรัดกุม ให้ สอดคล้ องกับฐานะการสภาวะการณ์ ขององค์กร
แต่คงไว้ สาหรับหลักสูตรการฝึ กอบรมที่มีความจาเป็ นในการส่งเสริ มความรู้ ความสามารถของพนักงาน ใน
การดาเนินงานเพื่อสนับสนุนและรองรับการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพการดาเนินงานในภาพรวมองค์กรที่ก้าวสูก่ ารดาเนินธุรกิจประมงอย่างยังยืน รวมถึงธุรกิจที่
เกี่ ยวข้ อ งด้ านการประมงครบวงจร ซึ่งจะเป็ นฐานที่มั่นคงให้ กับประเทศและตอบสนองสังคมได้ อ ย่าง
ชัดเจนและเป็ นรูปธรรม ตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้ องต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การสะพานปลา ให้ มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๒. เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารจัดการด้ านทรั พยากรบุคคลให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กาหนดและตัวชี ้วัดจัดการบริ หารจัดการองค์กร ตาม
บันทึกข้ อตกลง การประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
๒.๓. เพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรขององค์การสะพานปลา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
๓. เป้าหมายของโครงการ
๓.๑. ดาเนินการฝึ กอบรมครบถ้ วนตามโครงการที่กาหนดไว้
๓.๒. มีการสนับสนุนและจัดส่งพนักงานเข้ ารับการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกใน
หลักสูตรที่มีความจาเป็ น เร่งด่วน ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจาก ผู้อานวยการองค์การสะพานปลา
๓.๓. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้ อยละ
๗๕
๕๙

๔. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ )
๕. งบประมาณ
วงเงินงบประมาณดาเนินการของโครงการประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๑ จัดฝึ กอบรมภายในของหน่วยงาน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
๕.๒ จัดฝึ กอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึ กอบรมกับหน่วยงานหรื อสถาบันต่างๆจานวน
๒๕๐,๐๐๐ บาท
ตารางประมาณการค่ าใช้ จ่ายสาหรับการจัดฝึ กอบรมภายในขององค์ การสะพานปลาตาม
แผนปฏิบัติการ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
ลาดับ

๑
๒

๓

๔

๕

๖

หลักสูตร
โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ
องค์การสะพานปลา ประจาปี 2560
หลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่สยู่ คุ
4.0”
อบรมหลักสูตร “กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
เพือ่ สร้ างความคุ้นเคย (Ice Breaking)
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการ
ให้ บริ การ (Positive Service Mind)”
และการพัฒนาทัศนคติที่ดีในการทางาน
อบรมหลักสูตรส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม
ธรรมาภิบาล ป้องปรามการทุจริ ตและ
ดาเนินงานตามรอยเบื ้องพระยุคลบาท
อบรมอาชีวอนามัย แนวทางป้องกัน
อัคคีภยั และความปลอดภัยในการ
ทางาน
หลักสูตร “ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการ
ใช้ อปุ กรณ์การดับเพลิง การป้องกัน
อัคคีภยั
และการหนีไฟ”
(สาหรับพนักงานระดับปฏิบตั ิ)
หมายเหตุ : อย่างน้ อยปี ละ ๑ ครัง้
อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพ
สัตว์น ้า หลักการอนามัยในการขนถ่าย
สินค้ าสัตว์น ้าและให้ ความรู้ การป้องกัน

จานวน
(คน)

วัน/สถานที่
ในการจัด
ฝึ กอบรม

๓๐ คน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วิทยากร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ฝบร.-สบค.-ผอร

วิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก/
ภายใน

๓๐,๐๐๐.- บาท

ฝบร.-สบค.-ผอร

วิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก

๔๐,๐๐๐.- บาท

ฝบร.-สบค.-ผอร

วิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก

๔๐,๐๐๐.- บาท

ฝบร.-สบค.-ผอร

วิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก

๕๐,๐๐๐.- บาท

๑ วัน/กทม.

๕๐ คน

๑ วัน/กทม.

๕๐ คน

๑ วัน/กทม.

๕๐ คน

๑ วัน/กทม.

ฝบร.-สบค.๓๐ –
๔๐ คน

ผอร.
๑ วัน/กทม.

และ
ผสร.
คณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ

๓๐ -

วิทยากจาก
ศูนย์ป้องกันอัคคีภยั
สานักงานดับเพลิง
ยานนาวา

วิทยากรจาก

งบประมาณ

๓๐,๐๐๐.- บาท

หมายเหตุ

เกี่ยวข้ องบันทึกข้ อตกลงของ
Tris
เกี่ยวข้ องบันทึกข้ อตกลงของ
Tris
เกี่ยวข้ องบันทึกข้ อตกลงของ
Tris

เกี่ยวข้ องกับบันทึกข้ อตกลง
ของ Tris

เกี่ยวข้ องกับบันทีกข้ อตกลง

๖๐

การทาประมงผิดกฎหมาย (IUU
Fishing : Illegal Unreported and
Unregulated Fishing)
การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ หัวข้ อ
“การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ แผนบริ หาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายใน”
ประจาปี ๒๕๖1

๗

อบรมหลักสูตร “พัฒนาประสิทธิภาพ
ของบุคลากร การพัฒนาด้ านธุรกิจ
การตลาด”
รวมทัง้ สิน้
อบรมภายใน จานวน ๘ หลักสูตร

๘

๔๐ คน

๑-๒ วัน /กทม.

ฝบร.-สบค.-ผอร.-

ฝบร.-สบค.-ผอร.
๘๐๑๐๐
คน
๓๐ คน

๒ วัน /กทม.

และ
ฝยศ.- สตป.

๑ วัน/กทม.

ฝบร.-สบค.-ผอร

หน่วยงานภายนอก
ภาครัฐ/เอกชน
จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการ
ดาเนินการจัดทา
แผน
ฝยศ.- สตป.

๑๓๐,๐๐๐.- บาท

วิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก

๖๐,๐๐๐.- บาท

งบประมาณการฝึ กอบรมภายในที่ต้องดาเนินการทัง้ สิน้ เป็ นเงิน

ของ Tris

๗๐,๐๐๐.- บาท

เป็ นการระดมความคิดของ
หน่วยงาน อสป. ในการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการฯ ประจาปี
และเกี่ยวข้ องกับบันทึก
ข้ อตกลงของ Tris

๔๕๐,๐๐๐.- บาท

(และเป็ นข้ อสังเกตุชีแ้ นะของคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่มีความเห็นว่ าองค์ การสะพานปลา
ควรต้ องดาเนินการจัดอบรมให้ ความรู้และสร้ างจิตสานึกให้ กับพนักงาน)
ตารางจัดส่ งพนักงานองค์ การสะพานปลาไปศึกษา ฝึ กอบรมในสถาบันต่ างๆ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
ลาดับ

รายชื่อหลักสูตร

๑

โครงการสนับสนุนพนักงานองค์การสะพานปลาศึกษา ฝึ กอบรมในสถาบัน
ภายนอก

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ดาเนินการ
ตลอด

หมายเหตุ

๒๕๐,๐๐๐.-

รวม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
หมายเหตุ : ดาเนินการจัดส่ งบุคลากรเข้ ารับการอบรมขององค์ กรจะดาเนินการจัดส่ งบุคลากร
ตามความจาเป็ นและเร่ งด่ วนของแต่ ละหน่ วยงาน
๖. สถานที่ดาเนินงาน
๑. สถานที่ดาเนินงานการจัดฝึ กอบรมภายในของหน่วยงาน ได้ แก่ ที่ตงของสะพานปลา
ั้
ท่าเทียบเรื อประมง หน่วยงานราชการ , รัฐวิสาหกิจ สถาบันต่าง ๆ รวมถึงห้ องประชุม สัมมนาของโรงแรม
ในบริ เวณใกล้ เคียงหน่วยงาน
๒. สถานที่ดาเนินงานสาหรั บจัดส่งพนักงานไปศึกษา ฝึ กอบรมในสถาบันต่างๆ จะขึ ้นอยู่กับ
ความจ าเป็ นและเร่ งด่วนของระบบงานพัฒนาบุคลากร และสถานที่ ในการจัดฝึ กอบรมแต่ ละหลักสูตรของ
หน่วยงานภายนอกนันๆ
้
๗. รายละเอียดของโครงการ
โครงการฝึ กอบรมพนักงานองค์การสะพานปลาตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ
๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี ้
๖๑

โครงการฝึ กอบรมพนักงานองค์การสะพานปลาตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ
๒๕๖0
มีรายละเอียดดังนี ้
๑. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ขององค์ การสะพานปลา ประจาปี ๒๕๖๐
หลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ส่ ูยุคองค์ การสะพานปลา ๔.๐
- เข้ าในโครงสร้ างขององค์นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ขององค์การสะพานปลา
- ทราบนโยบายการบริ หารงานของผู้บริ หาร
- ทราบถึงสิทธิและสวัสดิการที่พงึ ได้ รับ
- ทราบถึงบทบาทหน้ าที่ของการต่าง ๆ เช่น งานด้ านแผนยุทธศาสตร์ งานด้ านสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ
- เข้ าใจและได้ รับแนวทางในการปฏิบตั ิงานโดยปราศจากความเสีย่ งและความ
ปลอดภัยสูง
- เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางานประจาที่ต้องปฏิบตั ิ
- มีความสัมพันธ์ ที่ดีตอ่ กัน เพื่อก่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
- รับรู้และรับทราบถึงกระบวนการทางาน ด้ านต่าง ๆ ระเบียบงานสารบรรณ
และการบริ หารจัดการงานด้ านเอกสารอย่างเป็ นระบบ และในทิศทางเดียวกัน
๒. โครงการอบรม หลักสูตร “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้ างความคุ้นเคย (Ice
Breaking)

- จัดกิจกรรมเพื่อประสบการณ์เรี ยนรู้เป็ นการเน้ นสาระรวบยอด เพื่อเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม
ทัศนคติ ความเข้ าใจและก่อให้ เกิดทักษะใหม่ๆเพื่อนาไปใช้ ในการทางาน
- กิจกรรมละลายพฤติกรรมมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความรู้จกั คุ้นเคยระหว่างผู้รับการ
ฝึ กอบรม
สร้ างบรรยากาศแห่งการเปิ ดเผยตัวเองให้ ผ้ อู ื่นรู้จกั และเป็ นประโยชน์ในการฝึ กอบรม
๓. อบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการให้ บริการ (Positive Service Mind)”และการ
พัฒนา
ทัศนคติท่ดี ีในการทางาน
- ความสาคัญของการบริ การด้ วยใจ
- ความคาดหวังของลูกค้ า
- การรณรงค์การให้ บริ การด้ วยหัวใจและรอยยิ ้ม
- จัดกิจกรรมนาร่องโครงการรณรงค์การให้ บริ การด้ วยหัวใจและรอยยิ ้ม

๖๒

๔. อบรมหลักสูตร “ส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ป้องปรามการทุจริต
และดาเนินงานตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท”
- ส่งเสริ มให้ พนักงาน มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมและสามารถดาเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุข
- ส่งเสริ มและพัฒนาให้ พนักงานมีทศั นคติที่ดีตอ่ การทางาน เกิดทักษะในการทางานอย่าง
มีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทางานให้ เกิดประโยชน์สงู สุด (หมายเหตุ : การดาเนินงานในหลักสูตรที่
๔ อาจดาเนินการสอดแทรกหัวข้ อการคุณธรรมจริ ยธรรมและธรรมาภิบาล เข้ าอยูใ่ นการอบรม ประขุม
สัมมนา ประจาปี ตามความเหมาะสม)
๕. อบรมอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภยั และความปลอดภัยในการทางาน”
หลักสูตร “ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการใช้ อุปกรณ์ การดับเพลิง การป้องกัน
อัคคีภยั และการหนีไฟ”(สาหรับพนักงานระดับปฏิบัติ)
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ อุปกรณ์การดับเพลิง การป้องกันอัคคีภยั และการหนีไฟ
๖. อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพสัตว์ นา้ และหลักการรักษาสุขอนามัยใน
การขนถ่ ายสินค้ าสัตว์ นา้ และให้ ความรู้การป้องกันการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing : Illegal
Unreported and Unregulated Fishing )”
- หลักการดูแลสุขลักษณะในการทางาน
- หลักการตรวจสอบ และดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น ้าให้ ได้ มาตรฐานสากล
- (IUU Fishing : Illegal Unreported and Unregulated Fishing )

๗. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ทิศทางพัฒนายุทธศาสตร์ และแนวทางการ
ดาเนินงานองค์ การสะพานปลา
- การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการหัวข้ อ “การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ แผนบริ หารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายใน” ประจาปี ๒๕๖๑
๘. อบรมหลักสูตร “พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร การพัฒนาด้ านธุรกิจ
การตลาด”
- จัดกิจกรรมภาพรวมของแผนธุรกิจ (Business Plan Overview)
- การวางแผนทางการตลาดอย่างมีประสิทธิผล (Marketing Planning & Workshop)
- กระบวนการสร้ างแบรนด์อย่างครบวงจร (Brand Management)
- การบริ หารงานขาย (Sale Management)
- การบริ หารช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel Management)
๙. โครงการสนับสนุนพนักงานองค์ การสะพานปลาศึกษา ฝึ กอบรมในสถาบัน
ภายนอกตลอดปี งบประมาณ
๘. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
พนักงานองค์การสะพานปลามี ทักษะ ความรู้ความสามารถ ในด้ านต่างๆ ดังนี ้
๖๓

๑. ด้ านการบริ หารจัดการตลาดสินค้ าสัตว์น ้า และส่งเสริ มการส่งออกสินค้ าสัตว์น ้า
๒. ด้ านเทคนิคการตลาด เพื่อการบูรณาการธุรกิจสมัยใหม่ ได้ สอดคล้ องกับโครงสร้ าง
ทิศทางยุทธศาสตร์ องค์การสะพานปลา ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๓. ด้ านการดาเนินกลยุทธ์ จดั ส่งเสริ มฐานะ สวัสดิการ และสังคมประมงไทย
๔. ด้ านการดาเนินงานด้ านพัฒนาสุขลักษะ อาชีวอนามัย และลดปั ญหาสิง่ แวดล้ อม
๕. ด้ านการบริ หารจัดการองค์กรสมัยใหม่ ไปประยุกต์ใช้ ตอ่ องค์กรและสังคมส่วนรวม
(CSR)

๖. องค์การสะพานปลาสามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดฝึ กอบรม(ROI) และได้ รับ
ผลตอบแทนเป็ นความรู้ความสามารถของพนักงานองค์การสะพานปลาที่ค้ มุ ค่าต่อ
งบประมาณที่ใช้ จดั ฝึ กอบรม
๗. แนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภยั และการใช้ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้ องอย่างถูกวิธี
๙. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
แผนกฝึ กอบรม สานักงานบริ หารทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายบริ หารและพัฒนาองค์กร
๑๐. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

๑
๒
3

4
5

รายชื่อหลักสูตร

เตรี ยมความพร้ อมดาเนินการฝึ กอบรม
นาเสนอแผนการฝึ กอบรมต่อคณะคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา
โครงการ“ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การ
สะพานปลา ประจาปี 2560
หลักสูตร “การปฐมนิเทศพนักงานใหม่สยู่ คุ
องค์การสะพานปลา 4.0”
โครงการอบรม “กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพือ่ สร้ าง
ความคุ้นเคย (Ice Breaking)
อบรมพัฒนาและทักษะการให้ บริ หาร
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการให้ บริ การ
(Positive Service Mind)”และการพัฒนา
ทัศนคติที่ดีในการทางาน

พ.ศ.๒๕๕๙

พ.ศ.๒๕๖๐

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. หมายเหตุ
.

ดาเนินการ
แล้ ว เมื่อ
วันที่ 21
ตค

จัด
ร่ วมกัน

๖๔

6

อบรมหลักสูตร “ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ธรรมาภิบาล ป้องปรามการทุจริ ตและดาเนินงาน
ตามรอยเบื ้องพระยุคลบาท”
7 อบรม “อาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภยั
และความปลอดภัยในการทางาน”
หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการใช้ อปุ กรณ์การ
ดับเพลิง การป้องกันอัคคีภยั และการหนีไฟ
(สาหรับพนักงานระดับปฏิบตั ิ)
8 หลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพสัตว์น ้า,
หลักการอนามัยในการขนถ่ายสินค้ าสัตว์น ้าและ
ให้ ความรู้การป้องกันการทาประมงผิดกฏหมาย
(IUU Fishing : Illegal Unreported and
Unregulated Fishing)”
หมายเหตุ : ดาเนินการปี ละ 1-2 ครัง้
9 การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ แผนบริ หารความเสีย่ ง
และควบคุมภายใน” ประจาปี 2561
10 หลักสูตร “พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร การ
พัฒนาด้ านธุรกิจการตลาด”
โครงการสนับสนุนพนักงานองค์การสะพานปลาศึกษา
ฝึ กอบรมในสถาบันภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
เทคนิคต่าง ๆ ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่และความสาคัญเร่ งด่วนของ
ระบบงานพัฒนาบุคลากรในปี งบประมาณ)

ตลอดปี งบประมาณ ๒๕60

๖๕

โครงการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบสมรรถนะในการทางาน
๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคคลากรถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญหนึ่งของกระบวนการบริ หารงานบุคคล
เพื่อให้ บุคคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะที่มีความจาเป็ นต่ อการปฏิบตั ิงาน ซึ่งทางสานักงาน
ทรัพยากรบุคคลได้ จดั ทา สมรรถนะในการทางาน(Competency) ขององค์การสะพานปลาไว้ ในด้ านต่างๆ
ทางสานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงนาร่ องศึกษาหาแนวทางเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ระบบสมรรถนะในการทางานขององค์การสะพานปลาเพื่อเป็ นการสื่อ สารเพื่อสร้ างความเข้ าใจ การเรี ยนรู้
เพื่อให้ บุคคลากรได้ พฒ
ั นาความรู้ และประสบการณ์ ตามสมรรถนะและนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิงานในองค์การ
สะพานปลา
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อการศึกษาหาแนวทางเพื่อ พัฒนาระบบที่เหมาะสมให้ บุคลากรขององค์การสะพาน
ปลา ได้ พฒ
ั นาความรู้ตามสมรรถนะที่องค์การสะพานปลาได้ กาหนดไว้ ได้ ด้วยตนเองผ่านระบบสารสนเทศ
๓. เป้าหมายของโครงการ
จัดทารายงานผลการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบสมรรถนะในการทางาน
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๕๙ –มีนาคม ๒๕๖๐
๕. งบประมาณ
๖. สถานที่ดาเนินงาน
ระบบอินทราเน็ต องค์การสะพานปลา
๗. รายละเอียดของโครงการ
๑. สร้ างระบบสารสนเทศเพื่อทดลองใช้ สนับสนุนระบบสมรรถนะในการทางาน
๒. พัฒนาหลักสูตรการเรี ยนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยออกแบบเนื ้อหาวิชาให้ เหมาะสมกับ
สมรรถนะที่ต้องการ มีการใช้ สอื่ ประสมที่หลากหลาย เช่น ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ เสียง และ Presentation
มีแบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรี ยนในแต่ละหลักสูตร
๘. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
สามารถนาไปเป็ นเครื่ องมือทดลองใช้ สนับสนุนการทางานของสานักงานบริ หารทรัพยากร
บุคคลเพื่อการบริ หารจัดการสมรรถนะในการทางานขององค์การสะพานปลา และบุคลากรขององค์การ
สะพานปลาสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาสมรรถนะในการทางานได้ ด้วยตนเอง
๙. การบริหารจัดการ
บริ หารจัดการโดย สานักงานเทคโนโลยสารสนเทศ และสานักงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
๖๖

๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
เนื่องจากเป็ นระบบสารสนเทศที่สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง อาจทาให้ ผ้ เู ข้ าใช้ งานไม่คอ่ ย
สนใจหรื อตังใจในการเรี
้
ยนรู้
๑๑. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

กิจกรรม

๒๕๕๙
ตค พย ธค มค

๒๕๖๐
กพ มีค เมย พค มิย

กค

สค

จัดประชุมร่วมกับสานักงานทรัพยากรบุคคล
เพื่อหาแนวความคิด วิธีการ
จัดประชุมร่วมกับสานักงานทรัพยากรบุคคล
เพื่อรวบรวมสรรถนะ/สายงาน/ระดับ
จัดทาร่างรูปแบบและเนื ้อหาหลักสูตร
จัดหาหรื อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ทดลองใช้ สนับสนุนระบบสมรรถนะในการ
ทางาน
จัดทาหลักสูตรการเรี ยนรู้ทางอิเล็คทรอสิกส์
สรุปรายงานผลการศึกษา

๖๗

กย

โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. หลักการและเหตุผล
การบริ หารความเสี่ยงเครื่ องมือ ที่สาคัญในการที่จะช่วยให้ การบริ หารและการตัดสินใจ
ด้ านต่างๆ เช่น การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ ตลอดจนการใช้ ทรั พยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ลดโอกาสที่ทาให้ เกิดความเสียหายแก่องค์กร โดยเฉพาะด้ านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่เข้ า
มามีบทบาทสาคัญในการดาเนินงานของหน่วยงานภายในองค์กร ทังจากวิ
้
ธีจัดเก็บข้ อมูล วิธีปฎิบตั ิต่างๆ
ซึง่ อาจก่อให้ เกิดความเสียหายกับองค์การสะพานปลาได้ ตลอดเวลา ดังนัน้ สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึง จ าเป็ นต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจัด การความเสี่ยง เพื่ อ กาหนดเป็ นแนวทางในการจัด การความเสี่ยงด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
๒. วัตถุประสงค์
เพื่ อ การศึก ษาและจัด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการบริ หารจัดการความเสีย่ งด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. เป้าหมายของโครงการ
มีแผนการบริ หารจัดการความเสีย่ งด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การสะพานปลา
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๕๙ –มีนาคม ๒๕๖๐
๕. งบประมาณ
๖. สถานที่ดาเนินงาน
องค์การสะพานปลา
๗. รายละเอียดของโครงการ
จัดทาแผนการบริ หารจัดการความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์ การสะพาน
ปลา เพื่อเตรี ยมความพร้ อม เป็ นแนวทาง และรองรับสถานการณ์ ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ ้นกับระบบฐานข้ อมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ สามารถแก้ ไขสถาณการได้ อย่างถูกต้ องทันท่วงที
๘. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
มีความพร้ อมในการรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉินที่อาจเกิดขึ ้น มีแนวทางในการดูแลรักษา
ระบบความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีประสิทธิภาพ และมีความพร้ อมสาหรับ
การใช้ งาน
๙. การบริหารจัดการ
บริ หารจัดการโดย สานักงานเทคโนโลยสารสนเทศ
๖๘

๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
๑๑. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม

๒๕๕๙
๒๕๖๐
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย

กค

สค

ศึกษาข้ อมูลในการจัดทาแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จัดทาแผนบริหารจัดการเสี่ยงด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เสนอผู้อานวยการองค์การสะพานปลาให้
ความเห็นชอบ
เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพื่อ
ทราบ

๖๙

กย

โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้ างมูลค่ าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
ปี งบประมาณ ๒๕๖๐
๑. หลักการและเหตุผล
๑. นโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ กาหนดให้ รัฐวิสาหกิจนาระบบการบริ หารจัดการเพื่อสร้ าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) มาใช้ ในการบริ หารจัดการองค์กร โดย
แบ่งเป็ น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๔๙ ระยะที่ ๒ ปี งบประมาณ ๒๕๕๐ และระยะที่ ๓
ปี งบประมาณ ๒๕๕๑ และให้ มี ก ารบริ ห ารจัด การอย่า งต่อ เนื่ อ งในปี ต่อ ๆ ไป นอกจากนี ส้ านัก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ยังได้ กาหนดให้ เป็ นตัวชี ้วัดในบันทึกข้ อตกลงการประเมินผลการ
ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
๒. ระบบ EVM เป็ นการคานวณผลกาไรทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งหมายถึงผลกาไรสุทธิ จากการ
ดาเนินงานที่คงเหลือหลังจากหักต้ นทุนเงินทุนทังหมด
้
ทังต้
้ นทุนเงินกู้ (ดอกเบี ้ยจ่าย) และต้ นทุนผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นต้ นทุนค่าเสียโอกาสที่ไม่ได้ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนในงบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ
๓. ระบบ EVM ทาให้ เ กิ ดรากฐานในการพัฒนากรอบธรรมาภิบ าลมี ความส าเร็ จในการ
ปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการสร้ างผลกาไร พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริ การ สร้ างความพึงพอใจของ
ลูกค้ า ตลอดจนสร้ างขวัญกาลังใจให้ พนักงานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้
องค์กร และผู้ถือหุ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ องค์ การสะพานปลามี ระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพ สามารถสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่องค์การสะพานปลา
๒. เพื่อเป็ นการดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล
๓. เป้าหมาย
องค์การสะพานปลามีการดาเนินงานเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการดาเนินงาน
ที่กาหนดไว้ ในปี งบประมาณ ๒๕๖๐
๔. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
ความสาเร็ จจากแผนการดาเนินงานโครงการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
(EVM) ปี งบประมาณ ๒๕๖๐
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๖. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ม
๗. สถานที่ดาเนินการ
เป็ นการดาเนินการทังองค์
้ กร
๗๐

๘. วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมคณะกรรมการกาหนดทิศทางฯ และคณะทางานเพื่อสร้ างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
ขององค์การสะพานปลา เพื่อกาหนดนโยบาย
๒. คณะท างานฯ จัด ท าแผนที่ ยุทธศาสตร์ ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ให้ ส อดคล้ อ งกับ แผน
วิสาหกิ จ จัดทา EVA Value Driver Tree และงบทุนทรัพย์ทางเศรษฐศาสตร์ (Invested Capital) ของ
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙
๓. คานวณค่า EP ของโครงการต่าง ๆ ที่องค์การสะพานปลาจัดทาในปี งบประมาณ ๒๕๕๙
๔. ติดตามประเมินผลค่า EP รายไตรมาส
๙. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
๑. องค์การสะพานปลามีการนาระบบ EVM มาใช้ บริ หารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. องค์การสะพานปลามีกาไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) จากการดาเนินงานจริ งสูงกว่ากาไร
ทางเศรษฐศาสตร์ เป้าหมาย (คานวณจากงบประมาณประจาปี ๒๕๕๙)
๓. องค์การสะพานปลาได้ รับคะแนนการประเมินผลการดาเนินงานในส่วนของการนาระบบ EVM มาใช้
บริ หารจัดการได้ ไม่น้อยกว่าระดับ ๓
๑๐. แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

กิจกรรม

๒๕๕๙
ตค. พย. ธค.

๒๕๖๐
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.

คานวณ EP
จัดทางบทุนทรัพย์
ทางเศรษฐศาสตร์
จัดทา Value Driver
Tree
วิเคราะห์โครงการลงทุน
ต่าง ๆ
จัดทาแผนที่ยทุ ธศาสตร์
การนาค่า EP มาใช้
ประเมิน
ติดตามและประเมินผล
ค่า EP

๗๑

แผนปฏิบัติการควบคุมภายในประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
๑) หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ เป็ นระบบการบริ หารจัดการองค์กรภายใต้ การ
กากับดูแลกิจการที่ดี (Good Government) การควบคุมภายในจึงเป็ นกระบวนการ (process) ปฏิบตั ิงาน
ที่ฝ่ายบริ หารและบุคลากรขององค์กรจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ สามารถมัน่ ใจได้ อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้ มีการ
ปฏิบตั ิตามกระบวนการแล้ ว องค์กรจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ได้ แก่
๑.๑ ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
๑.๒ ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
๑.๓ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
๒) วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อกาหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจาปี ๒๕๖๐ ให้ มีความชัดเจน ทังในส่
้ วนของ
หัวข้ อที่จะต้ องดาเนินการ กรอบเวลา และผู้รับผิดชอบ
๒.๒ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน การควบคุมภายในได้ อย่าง
เป็ นรูปธรรม
๒.๓ เพื่อให้ การบริ หารจัดการด้ านการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
นาไปสูก่ ารเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
๓)สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ ๒๕๖๐
๓.๑ แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจาปี ๒๕๖๐ แบ่งออกเป็ น ๓ ด้ าน ตามเกณฑ์การ
ประเมินการควบคุมภายใน คือ
(๑) ด้ านสภาพแวดล้ อมการควบคุม ประกอบด้ วย ๒ หัวข้ อ คือ
ระบบการควบคุมและหรื อตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับองค์การสะพานปลา
การมอบอานาจ และหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
(๒) ด้ านกิจกรรมการควบคุม ประกอบด้ วย ๓ หัวข้ อ คือ
การสอบทานงาน
การดูแลป้องกันทรัพย์สนิ
การควบคุมระบบงานสารสนเทศ
(๓) ด้ านการติดตามการประเมินผลการควบคุม ประกอบด้ วย ๑ หัวข้ อ คือ
การประเมินผลการควบคุมด้ วยตนเอง
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามตาราง แผนปฏิบตั ิการควบคุมภายใน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
๗๒

๓.๒ ภาคผนวก ประกอบด้ วย
- ผังแบ่งส่วนงานขององค์การสะพานปลา
- ค าสั่งแต่ง ตัง้ คณะกรรมการและคณะอนุก รรมการจัด วางระบบการควบคุมภายใน
องค์การสะพานปลา
- ขันตอนการจั
้
ดทารายงาน ปย.๑ , ปย.๒
- ขันตอนการจั
้
ดทารายงาน ปย.๒/๑ , ปย.๒/๒
ลาดับ
เกณฑ์ การประเมิน
๑ สภาพแวดล้ อมการควบคุม
๑๑

ระบบการควบคุมและหรื อตรวจสอบ
เกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านที่เป็ นไปตามกฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับของอสป.

กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

การจัดการข้ อร้ องเรี ยน โดย
ดาเนินการตามขันตอนในคู
้
ม่ ือ
-จัดทาสรุปเรื่ องร้ องเรี ยน
ประจาเดือน
-จัดทาสรุปเรื่ องร้ องเรี ยน
ประจาไตรมาส

ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐
-ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
ถัดไป
-ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
ถัดไปหลังสิ ้นสุดไตรมาส

ผู้รับผิดชอบ
แผนกระเบียบวินยั
สบค.
ฝ่ ายบริหารและพัฒนาองค์กร

-ภายในเดือนถัดไปหลัง

๑.๒

-จัดทาสรุปเรื่ องร้ องเรี ยน
ประจาปี
-สอบทานกฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับ องค์การสะพานปลา
การมอบอานาจ และหน้ าที่ ความรับผิดชอบ 1.การจัดทาคูม่ ือปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงานรับตรวจ
(หน่วยงานตามโครงสร้ าง
อสป.)
-การจัดทาคู่มือปฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานรับตรวจ
-การทบทวนคูม่ ือปฏิบตั งิ าน
2.การดาเนินการเกี่ยวกับการ
มอบหมาย อานาจอนุมตั ิ เป็ น
ลาย

สิ ้นสุดปี งบประมาณ
ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐

ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐

ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐

สยศ.
ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

๗๓

ลาดับ

เกณฑ์ การประเมิน

กิจกรรมการดาเนินงาน
ลักษณ์อกั ษร มีความชัดเจน ในการปฏิบตั งิ าน
ของทุกส่วนงาน
๓.ระบบติดตามงาน
-หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดาเนินงาน
ของโครงการต่างๆในแผนปฏิบตั งิ าน ประจาปี
ตามแบบตป.1 ให้ สนง.ติดตามและประเมินผล
-สตป.รวบรวมจัดทารายงานสรุปเสนอผออ.
เสนอคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ และ
กลัน่ กรองงานเสนอคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา
-รายงานการใช้ จ่ายงบลงทุน
-รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ของอสป. ณ สิ ้นปี งบประมาณ
-รายงานผลการดาเนินงานและฐานะของอสป.
ประจาเดือน
-รายงานผลการดาเนินงานกาไรเชิง
เศรษฐศาสตร์
-รายงานผลการดาเนินงานตามบันทึกข้ อตกลง
ฯ
-รายงานผลการสอบทานการกระทาที่เป็ น
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอสป.

ระยะเวลาดาเนินการ

ภายในวันที่ ๕ ของเดือน

ผู้รับผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน

ทุกไตรมาส

สตป.

ทุกไตรมาส
ภายหลัง ๓๐ ก.ย. ของทุกปี

สกง.
สกง.

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

สกง.

ทุกไตรมาส

สตป.

ทุก ๖ เดือน

สตป.

มิ.ย. – ก.ย.๖๐

สบค. (ผบร.)

๗๔

ลาดับ
๒
๒.๑

๒.๒

๒.๓

เกณฑ์ การประเมิน
กิจกรรมการควบคุม
การสอบทานงาน

การดูแลป้องกันทรัพย์สนิ

การควบคุมระบบสารสนเทศ

กิจกรรมการดาเนินงาน
๑.การสอบทานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
๒.การสอบทานรายงานทางการเงิน
๓.การสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน
๔.การสอบทานกิจกรรมการปฏิบตั งิ าน
๑.การระบุทรัพย์สนิ ที่มีความเสี่ยงและการดูแล
รักษา
๒.การจัดทาทะเบียนทรัพย์สนิ
๓.การตรวจนับเทียบกับทะเบียนทรัพย์สนิ
๔.การจัดทางบพิสจู น์ยอดเงินฝากธนาคาร
๑.การควบคุมทัว่ ไป
๒.การควบคุมเฉพาะระบบงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
ภายในเดือนกันยายน ๖๐
ทุกไตรมาส
ทุกไตรมาส
ทุกไตรมาส
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ภายในเดือนก.ย.๖๐
ทุกเดือน
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

ผู้รับผิดชอบ
สบค.
สกง.
สตป.
สตป.
ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน
สพด. โดยคณะกรรมการตรว
สบช.
สทส.

๗๕

แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
อยู่ในระหว่ างนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

๗๖

